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V letu 2016 želimo vsem bralcem našega glasila obilo zdravja, delovnih uspehov 
in osebnega zadovoljstva, tudi pri varstvu divjadi, njenega okolja in na lovu!
   Uredništvo Lovca                                Upravni odbor LZS
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Divji praøiœ – Sus scrofa
Foto:	J.	Pap

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

in øt. 81/14. 11. 2014

Srna
srnjak, lanøœak:
1. 5.–31. 10.

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

mladica:
1. 5.–31. 12.

Navadni jelen 
jelen:

16. 8.–31. 12.
koøuta:

1. 9.–31. 12.
teleta:

1. 9.–31. 1.
junica, lanøœak:

1. 7.–31. 1.
Damjak 
damjak:

16. 8.–31. 12.
koøuta:

1. 9.–31. 12.
teleta:

1. 9.–31. 1.
junica, lanøœak:

1. 7.–31. 1.
Muflon 

oven, lanøœaki obeh spolov in
jagnjeta obeh spolov:

1. 8.–28. 2.
ovca:

1. 8.–31. 12.
Gams 

kozel, koza, kozliœi obeh spolov, 
enoletni obeh spolov:

1. 8.–31. 12.
Kozorog 

kozel, koza, kozliœi obeh spolov,
enoletni obeh spolov:

1. 8.–31. 12.a
Divji praøiœ

merjasec:
1. 1.–31. 12.

svinja:
1. 7.–31. 1.

ozimci in lanøœaki obeh spolov:
1. 1.–31.12.
Poljski zajec
1. 10.–15. 12.

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

Jazbec
1. 8.–31. 12.

Lisica
1. 7.–15. 3.

Øakal*
1. 7.–15. 3.

Rakunasti pes (enok)
1. 8.–31. 3.

Navadni polh
1. 10.–30. 11. 
Alpski svizec
1. 9.–30. 10.
Piæmovka

1. 1.–31. 12.
Nutrija

1. 1.–31. 12.
Fazan

1. 9.–28. 2.
Poljska jerebica (gojena)

1. 9.–15. 11.
Raca mlakarica

1. 9.–15. 1.
Øoja

1. 8.–28. 2.
Sraka

1. 8.–28. 2.
Siva vrana
1. 8.–28. 2.

Medved in volk
Po veljavnem Pravilniku in Odloœbi o odvze-

mu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus 
arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
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Poleti in jeseni 2015 smo lovci, nič hudega sluteč, pozor-
no spremljali dogodke v povezavi s selitvenimi tokovi 
beguncev in ukrepe nekaterih držav za preprečevanje in 

usmerjanje begunskih selitvenih tokov. Kar naenkrat smo bili 
priča ukrepom sosednje Madžarske, njihovemu postavljanju 
ograje, toda kaj kmalu so take ograje postale stvarnost tudi 
pri nas. 

Bodeča žica oziroma terenske ovire (ZTO) za usmerjanje 
migracijskih tokov so dobile stvarnost tudi pri nas. Naše glasilo 
Lovec ni namenjeno političnemu polemiziranju o širših izzivih 
sodobne družbe; zato se ne bomo ubadali s vprašanjem, ali so 
ZTO v teh razmerah pravi ukrep ali ne ali bi jih morali postaviti 
že veliko prej ali ne. Toda za usmerjanje migracijskih tokov 
so pač te ograje postale dejstvo in kot takšne jih je zdaj tudi 
treba obravnavati. Res pa je tudi, da prav v povezavi z njimi 
trčimo ob naš znani rek (tudi dejstvo) ali večkrat izrečeno 
resnico na mednarodnih srečanjih: »Divjad ne pozna meja!« 
Pa je zdaj divjad vseeno deležna naših ovir in preprek, lahko 
se zgodi, da bo mejo boleče spoznavala. Nedvomno se porodi 
kar nekaj vprašanj: kakšen vpliv bodo imele ali ga že imajo 
ZTO na divjad in še kup drugih vprašanj, s katerimi se bomo 
morali ukvarjati v lovstvu. Predvsem, kako bodo »ograje« 
vplivale na selitvene tokove divjadi, saj se s tem prej nikoli 
nismo ukvarjali! 

Kot navaja prof. dr. Pokorny (2015), je »postavljanje« 
tovrstnih ograj povsem nov pojav, na katerega živali nikakor 
niso prilagojene oziroma nimajo z njimi še nobenih izkušenj. 
Podobno tudi mi še ne vemo, kako se bodo prostoživeče živali 
odzvale, ko bodo naletele na bodečo ograjo. Vemo le, kako se 
živali obnašajo, ko naletijo na mrežno ograjo, npr. ob avtoces- 
tah – v takih primerih bodisi iščejo poškodovane dele mreže, 
kjer lahko oviro vseeno prečkajo, ali pa se premikajo ob ograji 
vse do prvega primernega objekta, npr. podhoda ali nadhoda. 
Takšne izkušnje imamo npr. z jelenjadjo, divjim prašičem in 
srnjadjo na številnih avtocestnih odsekih v Sloveniji. Vendar 
gre za pomembno razliko: visoke mrežne žičnate ograje dajejo 
živalim videz neprehodne ovire, zato prek nje niti ne posku-
šajo iti; še posebno ne, ker so se lahko v minulih desetletjih 
naučile, da so takšni poskusi neuspešni. Žal ni nujno, da se 
bo to zgodilo tudi v primeru kolutov žice z ostrimi konicami, 
s katerimi živali (še) nimajo ustreznih izkušenj; obstaja bo-
jazen, da bodo vseeno pokušale zlesti skozi ovire, se v njih 
lahko zapletle in se med poskusi bega zaradi ostrih rezil tudi 
smrtno poškodovale.

Vsekakor bo pomembno, v kakšnih razmerah oziroma zaradi 
katerega prožilnega vzroka bodo živali poskušale prečkati 
ograjo (ZTO). Če bodo to storile spontano, mirno, če ne bodo 
vznemirjene, lahko celo domnevamo, da jim bo prečkanje na 
ustreznem mestu tudi uspelo. Če pa bodo ograjo skušale preč-
kati v strahu, paniki, tj. zaradi vznemirjenja ali preganjanja, 
bodo skušale prečkati brezglavo, kar pa bo lahko povzročilo 
hude posledice. Zato je izjemno pomembno, da se v okolici 
ograj tudi z vidika varstva življenjskih potreb prostoživečih 
živali zagotovi popoln mir. To med drugim pomeni, da morajo 
biti domači psi zaprti oziroma pripeti na povodce, vse moteče 
oblike rekreacije pa bi bilo treba do nadaljnjega preusmeriti 
več 100 m stran od take ograje.

Z zadevo se seznanimo še z manj znane strani. Okrog 15. 
novembra so se pri nas začele pojavljati ZTO za usmerjanje 
selitvenih begunskih tokov. Istega dne je država, ob vseh preo-
stalih ukrepih, navezala stik tudi z LZS. Konkretneje: direktor 
Urada za zaščito in reševanje (UZRRS) in državni sekretar na 
Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) sta v poznih večernih 
urah po SMS postavila vprašanje o naših predlogih ukrepov 
za zmanjšanje izgub divjadi zaradi postavljenih ZTO. In naše 
sporazumevanje je steklo in poteka še dandanes. Pri tem so 
(zelo pohvalno!) aktivni direktor UZRRS Darko But in oba 
sekretarja na MNZ, Boštjan Šefic in Andrej Špenga. Za pri-
merjavo naj mimogrede navedem, da sem bil kar presenečen, 
ko sem na srečanju FACE na Madžarskem postavil vprašanje 
predstavnikom tamkaj zastopanih članic, kako so glede div-
jadi uredili oni. Kolegi Madžari in Avstrijci so mi pojasnili, 
da imajo oni ograje zaradi beguncev – migrantov, za divjad 
pa »se nihče ne briga«. Po eni strani mi je bilo kar lažje, ko 
sem se zavedel, da je pri nas glede tega bolje, saj tudi državni 
organi in ne samo lovci, zaščitniki živali, mislimo na živali in 
divjad. Pristojno ministrstvo bo na podlagi naših predlogov 
nabavilo kemijska in druga odvračalna sredstva (po predhodnih 
predlogih upravljavcev lovišč), s čimer bomo – vsaj upamo –, 
divjad odvračali od ZTO in zmanjšali trpljenje in smrtnost 
med prostoživečimi živalmi oz. divjadjo. Do danes, ko to pišem, 
beležimo dva primera izgub jelenjadi, in sicer primer junice, 
ki je prebila ograjo s hrvaške strani, se zelo poškodovala in 
sta ji po 300 m čuvaja skrajšala muke (lovišče LD Mokrice, 
23. 11. 2015) ter košute, ki je življenje izgubila v sami ograji 
(LD Predgrad, 6. 12. 2015).

Do 5. 12. 2015 smo bili predstavniki LZS na dveh sestan-
kih, ki ju je sklical državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic. 
Razpravljali smo o ukrepih za zmanjšanje izgub divjadi zaradi 
ZTO. Na prvem in drugem sestanku so sodelovali tudi pred-
stavniki Društva za zaščito živali Pomurja. 

Po 15. 11. 2015 je LZS obvestila vse upravljavce lovišč o 
aktivnostih, ki jih je treba opravljati v loviščih, v katerih so 
postavljene ZTO. Ukrepi upravljavcev lovišč so predvsem:

• zagotavljati redni dnevni nadzor lovišča v okviru lovsko-
čuvajske službe, pa tudi s strani vodij revirjev in drugih lovcev, 
ki o tem vodijo evidenco,

• prilagoditi načrte preostalih lovov glede na nastale raz-
mere in razmisliti o postavitvi ali odstranitvi krmišč v bližini 
ograje,

• poskušati pomagati rešiti divjad in druge živali, ki so se 
ujele, če pa to ni mogoče, poskrbeti, da ne bodo izpostavljene 
nepotrebnemu trpljenju,

• fotografsko dokumentirati vse primere s podatki o natančni 
lokaciji, datumu in času najdbe ter vsemi običajnimi podatki 
o divjadi in drugih prostoživečih živalih. Podatke naj, kot po 
navadi, evidentirajo tudi kot izgube v lovskem informacijskem 
sistemu Lisjak, 

• vse podatke je treba po elektronski pošti sproti sporočati 
na LZS na elektronski naslov: Lovska zveza Slovenije LZS@
lovska-zveza.si,

• poskrbeti za ustrezno odstranitev trupel poškodovanih 
živali zaradi ZTO,

• smiselno zavarovati problematične odseke pogostih pre-

Bodo zaøœitne terenske ovire 
v prihodnje del vsakdanjika?



mesto. To so območja občin Razkrižje, Središče ob Dravi, 
Podlehnik, Žetale, Ormož, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Podčetrtek 
in Metlika. 

Vpliv ZTO na izvrševanje lovskoupravljavskih načrtov ali 
divjad v loviščih se bo pokazal s časom. Nekatere vplive pa je 
že mogoče občutiti. S postavljanjem ZTO v loviščih ob meji se 
predvsem zmanjšuje lovna površina. Znan je primer uprav- 
ljavca lovišča, ki je s postavitvijo ZTO izgubil okrog 300 ha 
lovne površine. Sprašujemo se tudi, kaj bo, ko bo ob poplavah 
reka Drava naplavila vejevje do ograje …

Veliko je še vprašanj, ki jih bomo morali reševati sproti, zato 
pa sta pomembna neprestano sodelovanje in sporazumevanje. 
Tudi na tem mestu velja apel, da nas obveščajte o posebnostih, 
postavljajte vprašanja itn. Vse novosti bomo sproti objavljali na 
naši spletni strani LZS in tudi v glasilu. Upravljavcem lovišč, 
ki redno opravljajo vse aktivnosti in o vsem tudi poročajo na 
LZS, se iskreno zahvaljujem. 

Upam, da bomo v teh razmerah uspeli skupaj čim bolje 
poskrbeti ne le za našo divjad, ampak za vse prostoživeče 
živali in naravo.

Mag. Srečko Felix Krope, 
predsednik LZS 

Ljubljana, 7. 12. 2015
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mikov divjadi vsaj s kemično ograjo, v nadaljevanju pa je 
na podlagi dejansko ugotovljenih podatkov za krajše odseke 
smiselna tudi postavitev zvočnih odvračal ali mrežne ograje, 
o čemer je treba potrebe sporočati na LZS,

• sodelovati s policijo in lokalnimi društvi, ki skrbijo za 
potrebne preventivne dejavnosti in potrebne ukrepe,

• pri poročanju medijem in odnosih z javnostjo se je treba 
predhodno uskladiti z LZS oz. delavko LZS, zadolženo za 
področje PR.

LZS bo pristojnemu ministrstvu tudi predlagala, naj zaradi 
povsem spremenjenih razmer opravi ciljni raziskovalni projekt 
in tako zagotovi ustrezno znanje (npr. z uporabo telemetrije) o 
prostorskem vedenju, rabi prostora in selitvenih značilnostih 
divjadi večjih vrst po postavitvi ograje (ZTO). Tako pridobljeno 
sistematično znanje bo v prihodnje omogočilo izvedbo potrebnih 
omilitvenih ukrepov, ki bodo zmanjšali izgube in nepotrebne 
muke prostoživečih živali zaradi ZTO. 

Ob meji z Republiko Hrvaško ima svoje lovišče 54 naših 
upravljavk, v katerih še nimajo postavljene ZTO. Ko nastaja 
ta zapis, je postavljenih 96,5 km ZTO, in sicer na območju 
Policijskih uprav Maribor, Celje, Murska sobota in Novo 
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NASAD KONOPLJE 
IZDALI DIVJI 
PRAØIŒI

Slovenske novice, 4. 11. 2015 
(Tanja Jakše Gazvoda) – Ko 

je policist pred tremi leti v Beli 
krajini raziskoval tatvino oznak ob 
železniški progi med Črnomljem 
in Semičem, je okolico opazoval 
z daljnogledom. Njegovo pozor-
nost so pritegnili divji prašiči, ki 
so najprej hodili po progi, nato 
pa so jo ucvrli proti eni od hiš v 
bližini. Radovednost policistu ni 
dala miru; gledal je, kam se bodo 
odpravile živali in ko jih je opa-
zoval pri eni od hiš, mu je pogled 
obstal na bujnih rastlinah, ki so se 
bohotile na podestu in stopnišču 
zgradbe. Sledila je preiskava hiše 
v Črnomlju, v kateri so policisti 
odkrili prirejen prostor za gojenje 
konoplje. Izkazalo se je tudi, da 
je zaradi velike porabe elektrike 
lastnik le-to speljal mimo števca. 
Za dobrih 11.000 evrov električ-
ne energije naj bi šlo tako mimo 
računov.

EVROPSKA VAS 
ØTORKELJ NOŒE 
POMAGATI 
RANJENI ØTORKLJI

Slovenske novice, 5. 11. 2015 
(M. I.) – Bralka Lidija na 

strani na Facebooku sprašuje, kaj 
čaka mlado štorkljo, ki jo videva 
na sosednjem travniku: »Ta mla-
di štrkec je ostal na sosednjem 

zajce) v gozdu oziroma v gostej- 
šem terenu, zato imajo te ujede 
daljši rep in krajše peruti, in soko-
le, ki pa najpogosteje lovijo plen 
na odprtem. Med pticami je bil 
sokol selec, nekoč zelo ogrožena 
vrsta, ki je zaradi rabe pesticidov 
skoraj izumrla, zdaj pa je njegova 
populacija v naravi spet stabilna 
– tudi po zaslugi sokolarjev, ki 
so jih uspeli vzrediti v umetni 
vzreji in jih spustiti v naravo. Tudi 
– v Sloveniji redkega – stepskega 
sokola je bilo mogoče videti tam 
in pa, kot že omenjeno, našo naj-
večjo ptico ujedo – planinskega 
orla, katerega razpon peruti meri 
več kot dva metra. Pravi sokolar 
ima s seboj še psa ptičarja in tako 
je bilo tudi v Beltincih. V Sloveniji 
ima lov s sokoli večstoletno tradi-
cijo. O osmem srečanju sokolar-
jev v Beltincih je 18. novembra 
2015 poročal tudi Kmečki glas 
v prispevku izpod peresa Jožeta 
Žerdina.

ÆIVALI NE 
POZNAJO 
DRÆAVNIH MEJA

Večer, 17. 11. 2015 (Rozmari 
Petek) – Čeprav na prvi 

pogled človek ne bi prisodil, je 
industrijsko mesto Velenje po 
organizaciji dogodkov o divja-
di praktično središče Evrope. V 
zadnjih nekaj letih, odkar pri-
pravljajo mednarodni kongres o 
lovstvu in upravljanju z divjadjo, 
je Velenje gostilo več kot tisoč 
raziskovalcev, kar pomeni, da 
v Evropi skoraj ni raziskovalca 
divjadi, ki vsaj enkrat ne bi bil na 
velenjskem kongresu. Letos je bilo 
takšnih okrog petdeset, prišli so iz 
petnajstih držav. Že prvi dan kon-
gresa jim je prisluhnilo 110 poslu-
šalcev. Namen kongresa je jasen: v 
prakso, tj. med lovce in predstav-
nike Zavoda za gozdove, prenesti 
najbolj sveže izsledke raziskav ter 
z njimi usklajevati, koliko smemo 
posegati v populacije določene 
vrste divjadi, kako jih varovati, 
kar sicer v strokovnem žargonu 
lovcev in znanstvenikov zajema 
tudi odstrel/odvzem, obenem pa 
tudi podkrepiti čezmejno sodelo-
vanje, saj divje živali ne poznajo 
državnih meja. V Sloveniji je več 
kot tristo vrst prostoživečih živali. 
Z večino sicer ne upravljamo lov-
ci, redno pa upravljamo z divjadjo; 
konkretno s šestimi vrstami ptic 
in osemnajstimi vrstami sesalcev. 
»Na Hrvaškem, za primerjavo, 
upravljajo z 48 vrstami prosto-
živečih živali,« je pojasnil idejni 
oče kongresa izr. prof. dr. Boštjan 
Pokorny, dekan Visoke šole za 
varstvo okolja ter pomočnik direk-

Občina v odgovoru, ki ga prav 
tako objavljamo, navaja, da so 
konkretnega štrka že obravnavali 
in da trenutno ni v nevarnosti, če 
pa do zime ne bo odletel v južne 
kraje, ga bodo zopet sprejeli v 
zavetišče.

UJEDE NA 
BELTINSKEM NEBU

Večer, 9. 11. 2015 (Nataša 
Gider) – V Beltincih so 

se že osmič zbrali sokolarji iz 
Slovenije, Hrvaške in Avstrije ter 
se s svojimi pticami odpravili na 
lov. Še pred tem so jih ob odprtju 
lova že po tradiciji predstavili 
obiskovalcem, ki vsako leto radi 
izkoristijo priložnost in si te ptice 
ogledajo čisto od blizu. Tokrat je 
največ pozornosti zbujal planinski 
orel, ki ga je bilo na prireditvi 
v Beltincih letos mogoče videti 
prvič in je s svojim lastnikom 
prispel iz Hrvaške. »Sokolarji v 
Sloveniji lovimo samo z domorod- 
nimi vrstami, torej s tistimi, ki 
živijo pri nas v naravi. Naš glavni 
namen ni zgolj izvajanje neke tra-
dicionalne oblike lova, ampak tudi 
proučevanje in spoznavanje teh 
ptic ter njihovo varstvo v naravi, 
vzreja in podobno,« je povedal 
Roman Savič iz Slovenske zveze 
za sokolarstvo in zaščito ptic ujed. 
Vse ptice, s katerimi so prišli na 
lov, so bile po Savičevih besedah 
»vzrejene v ujetništvu oziroma 
doma in niso bile pobrane iz na-
rave«. V beltinskem parku si je 
bilo mogoče ogledati kragulje, ki 
zlasti radi lovijo (fazane, poljske 

travniku, ker po mojem ne zmo-
re odleteti k svojim vrstnikom. 
Poklicala sem veterinarje, zave-
tišče, pa nihče ne želi oz. ne zna 
pomagati. Ker je zima tu, ga bo 
najbrž čakal žalosten konec. Jezi 
pa me najbolj, da živimo v evrop-
ski vasi štorkelj, pa nihče nič ne 
ukrepa … Morda mu pa mi lahko 
pomagamo!« je napisala ob objavi 
slike mladega samca, ki je tik 
pred zimo obsedel na naših tleh. 
Posnetek je nastal v Mali Polani, 
ki skupaj s sosednjo Veliko Polano 
sodita občino Velika Polana. Na 
Občino Velika Polana in pristoj-
no veterinarsko službo Lendava 
smo naslovili vprašanje, zakaj 
v primeru nesrečne štorklje niso 
ukrepali. Nedejavnost je še poseb-
no ironična glede na to, da Velika 
Polana velja za evropsko vas štor-
kelj. Na svoji strani se hvalijo s 
priznanjem, ki so ga za to dobili: 
»Polančani smo s ponosom spreje-
li priznanje, ki nam ga je podelila 
evropska fundacija Euronatur. Ta 
naziv nam je v veselje, hkrati pa 
tudi izziv, ki smo ga pripravljeni 
sprejeti. Kljub temu da trenutno 
imamo toliko gnezd, moramo vsi 
sodelovati v nameri ohranjanja 
prehranjevalnih in življenjskih 
območij belih štorkelj.« Očitno 
pa ni izziv poskrbeti za ranjeno 
žival, ki se potika po tamkajšnjem 
travniku in bo najbrž poginila 
takoj, ko bo prvi sneg. Pristojna 
veterinarska uprava nam je v od-
govoru, ki ga objavljamo spodaj, 
sporočila, da je za poškodovane 
in zapuščene živali odgovorna 
lokalna samouprava oz. občina. 

IZ DNEVNEGA TISKA
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torja inštituta Erico iz Velenja, ki 
je obenem predsednik Komisije za 
upravljanje z divjadjo pri Lovski 
zvezi Slovenije. Pokorny je spre-
govoril tudi o žičnati ograji (oviri) 
na meji, ki je nevarna predvsem za 
srnjad. »K sreči na območjih, kjer 
so postavljene žičnate ograje, ni 
velikih zveri, ki bi jih zaradi pre-
sekanja migracijskih koridorjev 
ograja najbolj prizadela. Glede na 
njeno številčnost in rabo prostora 
bo izmed divjadi najbolj gotovo 
ogrožena srnjad, pri kateri se bo-
jimo, da se lahko precej poveča 
smrtnost zaradi naleta v ograjo 
in posledično poškodb. Bolj kot 
izguba osebkov je v teh prime-
rih problematično trpljenje živali, 
ki bi se ujele v bodečo mrežo,« 
je o žičnatih ograjah, s katerimi 
je Slovenija zavarovala državno 
mejo, povedal dr. B. Pokorny. 
Menil je še, da je treba sto metrov 
od meje zdaj bolj zagotavljati mir, 
kar pomeni, da morajo biti psi na 
povodcih, moteče oblike rekrea-
cije pa bi bilo treba v tem času 
prepovedati. Preplašene živali se 
bodo namreč brezglavo zapodile v 
žičnato gmoto najverjetneje le, če 
jih bo kdo preganjal ali preplašil. 
Lahko se upravičeno bojimo, da 
se bo marsikatera žival zaradi 
paničnega poskusa bega le še do-
datno zapletla v žico, v kateri bo 
porezana v hudih mukah izgubila 
življenje. O negativnih posledicah 
žičnih ograj za divjad je v pr-
vem TV Dnevniku 19. novembra 
poročal tudi Goran Rovan na 
TV Slovenija. Ograja z ostrimi 
britvicami bo najbolj negativno 
vplivala na srnjad, deloma pa tudi 
jelenjad in divjega prašiča; največ 
lahko storimo, če na območju 
ograjene meje zagotovimo mir, pa 
je v mariborskem Večeru pravilno 
zapisala Jasmina Cehnar, in sicer 
26. novembra 2015.

SLOVENSKI 
SOKOLI LOVIJO 
TUDI V PUØŒAVI

Nedelo, 8. 11. 2015 (Brane 
Maselj) – Samozavestno 

se držijo na gredah in prebadajo 
vsiljivce z očmi. Predirnemu po-
gledu, ki zmore dvainpolkrat več 
ostrine kot človeški, dodajo še pre-
dirljivo piskanje, ko se približamo 
žični ograji. Sokoli so ponosne 
ptice, ki tudi v ujetništvu na člo-
veka gledajo – zviška. Razlogov 
za to, če bi se jih zavedali, jim 
gotovo ne manjka. Sokol je daleč 
najhitrejše bitje na zemeljski obli. 
Z izjemno hitrostjo, celo do 350 
kilometrov na uro, se vrtoglavo 
spušča z višin in svoj plen ubija 
v zraku, med trkom. Golobu ali 

fazanu kot izstrelek zlomi vrat 
in ga strmoglavi na tla. Pri vratu 
tudi začne svojo pojedino in si pri 
trenju kosti pomaga z izbočenim 
delčkom na zgornjem delu kljuna, 
ki mu zato z razlogom pravijo so-
kolski »zob«, saj ga nima nobena 
druga ptica. Zaradi svoje hitrosti 
se plena redko loti na tleh, ker 
bi se lahko med »pikiranjem« 
poškodoval. V ujetništvu se pač 
zadovolji tudi s tem. Požre celo 
kose piščanca iz mesnice, vendar 
ob takšni, že obarjeni prehrani 
ne bo dolgo zdrav. Najbolje mu 
tekne prepelica, čeprav mu jo vsak 
dan ponudijo kot na krožniku, 
da je le še živa in da jo lahko 
požre celo.

MEDVEDKA 
NAPADLA 
ENAJSTLETNIKA

Delo, 20. 11. 2015, (S. P., Delo.
si in STA) – Medvedka z 

dvema mladičema je v Sodražici 
19. novembra popoldne napad- 
la enajstletnega otroka, ki se je 
s kolesom peljal domov po polj- 
ski poti. Otrok je po podatkih 
Policije dobil lahke telesne po-
škodbe. O dogodku so obvestili 
lovsko družino in ZGS, so sporo-
čili s Policijske uprave Ljubljana. 
Starešina LD Sodražica Franc 
Lušin je pojasnil, da je otrok 
najverjetneje nenadoma zapeljal 
med mladička in medvedko, zato 
ga je ta v samoobrambi napadla. 
Dogodek se je zgodil »kar blizu« 
prve hiše, vendar ni mogoče trditi, 
da je medvedka zašla v neposred- 
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no bližino urbanega okolja, je 
poudaril Lušin.To po njegovih 
besedah sicer ni prvo srečanje z 
medvedom na območju Sodražice. 
Poudaril je še, da medved nikoli 
ne napade, ampak se le brani. O 
napadu medvedke na otroka v 
Sodražici je poročala tudi POP 
TV v spletni izdaji 24ur.com v 
prispevku z naslovom Medvedka 
napadla enajstletnika, ko se je s 
kolesom vračal iz šole domov. 
POP TV je objavila izjavo Mirana 
Bartola, vodje odelka za lovstvo 
in divje živali na območni enoti 
Zavoda za gozdove v Kočevju. 
Kot je povedal, se je napad zgodil 
pozno popoldan, ko je zunaj že 
temno in ko medvedi prehajajo 

iz gozda na plano. Po Bartolovem 
mnenju je otrok s kolesom prese-
netil družino medvedov in zapeljal 
med medvedko in njenega mladi-
ča, zaradi česar ga je medvedka 
napadla. Bartol je še povedal, da 
bodo zadeve budno opazovali in 
če bi se napadi ponavljali, bodo 
morali medvedko z mladičema 
preseliti. A je prepričan, da to ne 
bo potrebno, ker so napovedane 
ohladitve, kar pomeni, da bodo 
medvedi kmalu odšli na zimsko 
spanje. Dogodek sta povzela tudi 
MMC RTV SLO v krajšem pri-
spevku z naslovom V Ribnici med-
vedka lažje poškodovala otroka 
in mariborski Večer v spletni 
izdaji.
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Spremljanje zdravstvenega stanja 
pri divjih æivalih
Preiskave na steklino – 3. četrtletje 2015

V tretjem četrtletju 2015 je bilo na preiskavo za steklino poslanih 
493 živali z območja 117 občin v Republiki Sloveniji. 

Prisotnost virusa stekline ni bila ugotovljena. 

Preiskave na klasično (KPK) in afriško prašičjo  
kugo (APK) v populaciji divjih prašičev –  
3. četrtletje 2015

V tretjem četrtletju 2015 je bilo z območja enaindvajsetih lovskih 
družin in dveh lovišč s posebnim namenom poslanih v preiskavo na 
klasično in afriško prašičjo kugo 63 vzorcev krvi divjih prašičev. 

Rezultati vseh preiskav so bili negativni.
Na prisotnost klasične in afriške prašičje kuge so bili preiskani 

tudi organi petih povoženih oziroma najdenih poginulih divjih 
prašičev. 

Rezultati preiskav so bili negativni.
Jedrt Maurer Wernig, dr. vet. med.

Uprava RS za varno hrano,veterinarstvo in varstvo rastlin 

Planinski orel (Aquila chrysaetos)



Nutrije, priseljenke  
iz Juæne Amerike

Med živalmi, ki sodijo med sinantropne 
vrste, ni nutrij (Myocastor coypu). Zato pa 
te velike, na bobre spominjajoče južno- 
ameriške glodavce, ki jim zato po slo-
vensko pravimo tudi bobrovke, zlahka 
najdemo v Ljubljani pa tudi na obrobju 
Kopra. Ljudi se ne bojijo, približate se 
jim lahko na vsega nekaj korakov, preden 
zdrsnejo v vodo in odplavajo stran. Še 
pred nekaj leti so v Ljubljano zašle le iz-
jemoma, zdaj pa jih v Ljubljanici, Malem 
Grabnu in Grubarjevem prekopu zlahka 

Valvasorjevih časov torej, v mestih imeli 
ljudje vrane za nekakšno sanitarno službo. 
Potem pa se je odnos do njih spremenil, 
zato so jih stoletja dolgo preganjali, jih 
pobijali in jim uničevali gnezda. V zadnjih 
desetletjih se je odnos do teh velikih inte-
ligentnih ptic, ki zelo uspešno tekmujejo 
z drugimi vrstami, spremenil. Zato so 
dandanes v več slovenskih mestih sive 
vrane nekaj običajnega. Sodijo namreč 
med tako imenovane sinantropne vrste 
– med živali in rastline, ki resda niso 
udomačene, a so z ljudmi, našimi bivališči 
in dejavnostmi zelo povezane oziroma 
spremljajo naše življenje. 

Eden od najmočnejših prvih vtisov, 
ki jih je name napravil Kruševac, 
mesto, ki slovi po tovarni alkohol-

nih pijač Rubin, so bili tropi potepuških 
domačih psov, velike jate vran in vreščanje 
srak. Pripadam namreč eni od zadnjih 
generacij, ki se rade pohvalijo, da so 
služile še »ta pravo vojsko«. Zato sem 
sredi vročega septembra pred skoraj tremi 
desetletji hočeš nočeš pristal v vojašnici 
na jugu Srbije. Ker sem odraščal na vasi, 
mi prostoživeče živali niso bile tuje, a jih 
doma nisem bil navajen videvati po mes- 
tih, zato sem jih takoj opazil. Dandanes 
po slovenskih mestih tropov psov, ki so 
še značilni za mesta nekdanje skupne 
domovine pa tudi Grčije, Romunije in 
Bolgarije, ni, so pa v zadnjih letih jate 
vran, še posebno sivih (Corvus corone 
cornix), postale nekaj zelo vsakdanjega. 
V Ljubljani, kjer sem se ustalil po študi-
ju, je včasih večerno nebo skorajda črno 
zaradi njih. Skupaj z golobi se čez dan 
sprehajajo po mestnih parkih in stikajo 
za smetmi, gnezdijo na drevesih v parkih. 
Na Ljubljanici, v samem središču mesta, 
pred kakšnimi desetletjem in pol mlakaric 
(Anas platyrhynchos) najbrž ni videl nihče, 
zdaj pa so nekaj običajnega. V trnovskem 
predmestju, npr., imajo med blokovskimi 
naselji redne večerne prelete.

Za nekatere živali si tudi biologi in drugi 
poznavalci niso povsem na jasnem, zakaj 
nekaj časa živijo v mestih, potem skoraj 
povsem izginejo, nato pa znova postanejo 
številčnejše. Vendar siva vrana ni med 
njimi. Znano je, da so do 17. stoletja, do 
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Nutrije (Myocastor coypu)



zagledamo in jih opazujemo, ko se pasejo 
na travnatem bregu. Nekoč so jih pri nas, 
podobno kot drugih evropskih državah, 
gojili na farmah zaradi krzna. Nekatere so 
pobegnile in o prostoživečih nutrijah, ki 
jih hitro opazimo tudi zaradi velikih, kar 
nekoliko strah zbujajočih živo oranžnih 
sekalcev, so pri nas poročali že v obdobju 
med obema svetovnima vojnama. Biolog 
dr. Boris Kryštufek, vodja kustodiata 
za vretenčarje v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije, meni, da razloge za širjenje 
nutrij v Ljubljano lahko iščemo v letih, ko 
se je Jugoslaviji iztekal njen čas. Tedaj so 
te živali začeli spuščati iz umetne vzreje na 
Ljubljansko barje, morda pa so tudi same 
pobegnile. Nutrije so začele »osvajati« 
Ljubljanico navzdol po njenem toku in 
počasi prispele v samo mesto Ljubljano. 
Resnega naravnega plenilca zaradi svoje 
velikosti (9–11 kg) skorajda nimajo, zato 
se lahko dokaj nemoteno razmnožujejo. 
Imajo pa prijazne gostitelje, Ljubljančane, 
ki jih hranijo s solato in ostanki hrane, 
čeprav je to pravzaprav prepovedano. 
Dr. Kryštufek meni, da bi bila taka raz-
množitev nutrij lahko povezana tudi s 
podnebnimi spremembami. Nutrija je 
namreč tropska oziroma subtropska vrsta, 
ki bi se pred desetletji, ko so bile zime 
pri nas v povprečju veliko ostrejše, težje 
obdržala.

Postovka in sove
Nutrije so se, tako kot še številne druge 

živali, začenši z vrabci, kosi, kavkami 
in vranami, da golobov niti ne omenja-
mo, lepo prilagodile mestnemu življenju. 
Podobno kot tudi podgane, zlasti sive, ki 
so se k nam razširile pred nekaj stoletji 
iz Azije in se več kot dobro počutijo v 
kanalizaciji in podobnih, za človeška 
pojmovanja ogabnih okoljih. Med nove 
prebivalce mest sodi navadna postovka 
(Falco tinunculus), ki je še nedavno tega 
pri nas veljala za značilno ptico kulturne 
kmetijske krajine. Dandanes jih v nekate-
rih mestih zlahka vidimo pa tudi slišimo; 
njihov let in oglašanje sta skoraj neza-
menljiva. Gnezdijo na visokih stavbah (v 
Ljubljani je postovka na primer gnezdila 
v eni od zidnih odprtin Hotela Lev), pa 
tudi na drevesih.

Drugače kot postovke pridejo v mestih 
ljudem veliko redkeje pred oči nekatere 
druge živali, denimo sove. Pri nas gnezdi 
devet od skupno trinajstih evropskih vrst 
sov in ena od njih, mala uharica (Asio 
otus), v mestih ni nobena redkost. Dr. 
Davorin Tome z Nacionalnega inštituta 
za biologijo, ki je to ptico proučeval polni 
dve desetletji, pojasnjuje, da mala uharica 
dan po navadi prebije spotegnjeno čepeča 
na veji v košati krošnji dreves v parkih in 
vrtovih. Med tem predanjevanjem ji per-
nata »ušesa« pomagajo, da jo je le težko 
opaziti – čopki z navpičnimi temnejšimi 
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Mala uharica (Asio otus)

Kanja ali mišar (Buteo buteo)



črtami še pripomorejo k njeni neopaznosti, 
saj jo na videz »podaljšajo«.

Tudi velika uharica (Bubo bubo) je v 
nekaterih evropskih mestih postala mest- 
na sostanovalka. Dr. Tome je hudomušno 
namignil, da je morda tudi pri nas že 
kakšna velika uharica za svoj dom vzela 
skrito betonsko polico na visoki strehi 
stolpnice. Ljudje pa je ne opazijo, saj 
zvečer sedijo doma pred televizorjem in 
gledajo dokumentarce o sovah … Denimo 
o lesni sovi (Strix aluco), ki se na povsem 
mestno okolje resda teže privadi, je pa 
za svoj življenjski prostor že vzela tudi 
mestne parke in mestna obrobja. 

Kuna, neljuba 
sostanovalka

Podobno kot sove so predvsem ponoči 
dejavne tudi kune. Ker pišemo o mestnem 
okolju, torej kune belice (Martes foina). 
Po videzu je belica zelo podobna zlatici, a 
če se s podstrešja razlega hrup in je slišati 
tekanje hitrih tačk, gre zelo verjetno za 
belico. Za razliko od zlatice, ki ne mara 
človekove družbe, belica z bližino ljudi 
nima težav. Pravzaprav jih ima, saj ljube-
zen ni obojestranska. Te gibke živalce, ki 
jih je mogoče včasih podnevi videti tudi 
v mestnih parkih, si pogosto napravijo 
gnezdo na podstrešjih in vse prej kot lahko 
jih je prepričati, da se preselijo. Ljudje jim 
nastavljajo pasti in zastrupljene vabe, jih 
poskušajo odgnati s hrupom, na primer z 
radijskimi aparati, ki jih puščajo glasno 
prižgane po več dni skupaj.

Kuna belica ni le dokaj hrupna sostano-
valka, pač pa povzroča tudi nevšečnosti, 
ki so večje od zgolj kupčkov iztrebkov 
in sledi blatnih tačk – včasih se z zobmi 
loti celo kablov pri avtomobilih. Dr. Boris 
Kryštufek meni, da so težave, ki jih kune 
belice povzročijo na zavornih sistemih, 
lahko celo razlog za nesrečo. Vendar pa 
na vprašanje, zakaj se kune spravijo na 
avtomobilske kable in cevi, podobno kot 
glodavci na električno napeljavo, tudi 
strokovnjaki še nimajo zanesljivega od-
govora. Prav tako tudi ni povsem jasno, 
zakaj je kuna belica, ki je na podeželju 
že kar dolgo časa rada v človeški bližini, 
vse pogostejša tudi v mestih. Pri tem je 
zanimivo, da je bila ta žival, ki je v Evropi 
sorazmerno mlada vrsta, še v prvi polovici 
prejšnjega stoletja pri nas zelo redka.

Srne in celo jazbeci
Morda je širjenje nekaterih živalskih 

vrst v mestna okolja mogoče povezovati 
z načrtnim ozelenjevanjem slovenskih 
mest. V večernem mraku in zgodnjem 
jutru lahko na obrobjih naših mest sre-
čamo tudi srne (Capreolus capreolus). 
To je namreč vrsta tako imenovanega 
habitatnega mozaika (prepleta gozdičev in 
travnikov), zato ji ustrezajo zeleni robovi 
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Srake (Pica pica)

Kuna belica (Martes foina)

Jazbec (Meles meles)



mest pa tudi večji parki. Biologi menijo, 
da bi lahko k postopnemu širjenju srnjadi 
proti mestom in vanje pripomogla tudi na 
splošno številčna populacija teh živali.

Težko pa bi z zelenjem povezovali 
jazbeca (Meles meles), ki je kar pogost 
npr. v angleških mestih – vsaj za tega, ki 
ga vidite na fotografiji, kaj takega ne bi 
bilo mogoče trditi. Matej Vranič, avtor 
v tem članku objavljenih fotografij, ga 
je namreč fotografiral na vse prej kot 
»zelenem« mestu – na obrobju Velenja. 
Na delovišču rudnika si je omislil začasno 
domovanje kar na deponiji. Na kraju torej, 
kjer od jutra do poznega poldneva veliki 
tovornjaki dovažajo premogov pepel. 
Vranič je povedal, da te največje pri nas 
živeče vrste iz družine kun ni prav nič 
motilo izjemno hrupno okolje. Opazil ga 
je nekega večera, ko se je peljal mimo 
delovišča, stekel čez cesto, potem pa, 
kot se mu je zdelo, kar izpuhtel. Ustavil 
je avto in ugotovil, da je izginil v veliko 
cev na deponiji. S pregrinjalom je zakril 
vhod vanjo in odhitel domov po foto-
grafsko opremo. Nato je postavil svojo 
sicer izjemno potrpežljivost na veliko 
preizkušnjo – jazbec, ki je podnevi kljub 
hrupu očitno mirno spal, se je iz cevi 
prikazal šele tretjo noč. A fotograf je bil 
kljub dolgemu čakanju in utrujenosti še 
na svojem mestu.

Ozelenitev mest
Spreminjanje mestnega okolja v pri-

jaznejšega, bolj zelenega, ima tudi za 
prostoživeče živali lahko različne posle-
dice. Z ozelenjevanjem urbanega okolja 
se praviloma izboljšujejo tudi njihove 
možnosti za razširjanje. Vendar ne za čisto 
vse vrste. Biologinja Katja Poboljšaj iz 
Društva za proučevanje dvoživk in plazil-
cev navaja primer zelene krastače (Bufo 
viridis), ki morda ne sodi med vrste, ki 
bi si jih ljudje srčno želeli videti. Vendar 
je ta zelo zanimiva ‘urbana dvoživka’ 
v preteklosti, kot pojasnjuje biologinja, 
živela na mestnih obrobjih, kasneje pa je 
marsikje izginila zaradi širitve pozidav, 
izsuševanja in drugih posegov. A kar je 
za eno vrsto pogubno, je lahko za drugo 
dobrodošlo. Že dolgo se v mestih dobro 
počutijo nekateri netopirji, na primer na-
vadni mračnik (Nyctalus leisleri). Zlasti 
jim ustrezajo visoke zgradbe s špranjami 
v betonu in če zraste nova stolpnica, ima 
ta vrsta morda novo prebivališče.

V mestih se pojavljajo še nekatere druge 
prostoživeče živali, denimo jež (Erinaceus 
concolor), včasih tudi lisica (Vulpes vul-
pes), dihur (Mustela putorius) in velika 
podlasica ali hermelin (Mustela erminea) 
ter seveda različne vrste manjših ptic, 
še zlasti v času zimskega pomanjkanja 
hrane. Dr. Kryštufek meni, da tudi biologi 
pogosto ne vedo prav dobro, kaj so ključni 
razlogi za rednejše in pogostejše pojav- 

Srbijo proti Makedoniji in tako kot v času, 
ki sem ga pred tolikimi leti prebil v »ta 
pravi vojski«, so se tudi tedaj po mestih še 
vedno podili veliki tropi oguljenih psov, 
se spreletavale jate vran, vreščale srake … 
Srn nisem videl nikjer in si jih ob vsem 
videnem ne bi znal pričarati pred oči. Pa 
tudi marsikatere druge živalske vrste, ki 
jih lahko vidimo v slovenskih mestih, ne. 
Še celo z vinjakom iz tovarne Rubin, ki 
v Kruševcu že vse od leta 1955 vztrajno 
kljubuje času, si jih menda ne bi mogel 
zamisliti.

Marjan Žiberna

ljanje nekaterih vrst v mestnem okolju. 
Vsekakor dandanes ljudje sprejemamo 
živali drugače, kot smo jih nekoč, svoje 
nedvomno prispevajo zelene površine, 
celo večja pokopališča. Za divje živali 
so taka okolja oaze, kjer lahko preživijo, 
še posebno, če niso povsem izolirane 
in če tam najdejo primerno kritje in jih 
nihče ne vznemirja. V nekaterih gosto 
poseljenih evropskih območjih, denimo na 
Nizozemskem, se zato ukvarjajo z zami-
slimi o vključevanju prostoživečih živali 
v predele urbanih in zelenih površin. 

Pred dvema letoma sem se peljal čez 
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Sive vrane (Corvus cornix)

Lisica (Vulpes vulpes)



Armament Corp. (AAC). Prijetno prese-
nečenje je bil preizkus krogle v kalibru 
9,3 x 62. Lovec iz sosednje LD se je 
pred nedavnim zanimal za lažje in hitre 
lovske krogle KJG za njegovo repetirno 
risanico, kal. 9,3 x 62. Prosil sem ga, če 
je pripravljen preizkusiti 11,1 g težke 
krogle O. K. v njegovi natančni repetirki, 
na kateri ima montiran tudi odličen strelni 
daljnogled. Prvi trije streli – dva v isto 
točko in tretji rahlo poleg. Drugi strelec 
in naslednji trije streli – dva spet v isto 
točko in tretji poleg (fotografija 3). Nato 
sva dve krogli izstrelila še v namočen 
papir, kjer sta svojo nalogo opravili zelo 
dobro. Prednji del krogle (32 %) se je 
razdrobil na dokaj večje koščke/drobce, 
zadnji del pa je prodrl v povsem zadnjo 
plast papirja – okrog 60 cm! Testna pol-
nitev je bila nežna in približna hitrost 
850 m/s je s to kroglo predstavljala za-
detek na 200 m. V omenjenem naboju, s 

kar je nato tudi storil. Tokrat že večji 
drobci so na dnu soda ležali od mesta 
vstrela v dolžini 20 cm. To je bilo vzpod-
budno. Uporaba vode je bila do krogel 
rahlo prijaznejša kot namočen papir in 
jih je hitreje odpirala. Iz tega in fotografij 
notranjosti uplenjene divjadi s kroglo 
O. K. je razvidno, da je zahtevnost tkiv 
divjadi po trdoti nekje med vodo in dobro 
namočenim papirjem. Preizkus s sodom 
vode sva ponovila, ko sem Marjana obis- 
kal v avgustu (fotografija 2). Sam pa sem 
6,9 g kroglo, v kalibru 7,21 mm (‘’284), 
preizkusil doma tudi na tarči. Z risanico, 
kalibra 7 x 64, sem na 100 m s pomočjo 
mize in naslona izstrelil najprej skupino 
treh, nato pa še skupino šestih strelov brez 
premora med streli oz. brez hlajenja cevi. 
Zadetki so bili povsem primerljivi drugim 
lovskim kroglam, prva skupina treh v 
krogu 3 cm, druga skupina šestih v krogu 
5 cm. Iz starejše risanice, kalibra 6,5 x 68, 
sem izstrelil tudi tri 5,9 g težke krogle, pri 
čemer sem preverjal le, če dokaj počasen 
navoj starejše cevi (1/11’’) uravnovesi 
(stabilizira) krogle O.K. in to tudi potrdil. 
Še prej sem uravnovešenost izračunal s 
pomočjo programskega orodja Advanced 

Aprila 2015 sem prejel e-pošto 
Marjana Ošlovnika, ki me je 
obvestil, da izdeluje novo lovsko 

kroglo in če sem o njej pripravljen podati 
mnenje. Kmalu sem za preizkus prejel 
vzorce krogel v premeru 7,21 mm, teže 
6,9 g, za mojo risanico, kal. 7 x 64. Najprej 
sem vse natančno premeril in stehtal, kajti 
lovskega tovariša in njegovih sposobnosti 
projektiranja in izdelave lovske krogle 
nisem poznal. Ko so vzorčne krogle pre-
stale prve meritve, sem z njimi napolnil 
nekaj nabojev in jih več izstrelil v dobro 
namočen papir. Poleg sem za primerjavo 
izstrelil kroglo KJG, ki jo krogla O.K. zelo 
posnema (fotografija 1). Zakaj v namočen 
papir, sem že pisal – zaradi dostopnosti, 
ker dobro nadomešča mišično tkivo in ker 
ga za zaustavitev ni potrebno prav veliko. 
Zaradi velike vsebnosti vode krogle dob- 
ro odpira, a jim hkrati ne prizanaša. Ko 
sem predstavljal mnenje (glede izvrtine 
in konice), sem Ošlovniku svetoval, da 
je naloga izdelovalca (konstruktorja), da 
sam čim bolj preizkuša svoje krogle, si 
tako ustvarja lastno mnenje in popravlja 
zasnovo krogle. Na tak način bo znal po-
jasniti, zakaj in kako kaj deluje, predvsem 
pa mora teorijo potrditi v lovski praksi. 
Predlagal sem mu, naj za začetek opravi 
»test s papirjem« in »test s sodom vode«. 
Kmalu za tem je tudi Ošlovnik svoje 
krogle izstrelil v moker papir. Najine 
ugotovitve so si bile podobne; drobci 
prednjega dela krogle so se nama zdeli 
morda predrobni. A če poznamo delovanje 
lovskih krogel H-Mantel in EvoGreen 
(RWS), je bilo delovanje povsem enako. 
Omenil sem mu, da ni mogoče oceniti, 
koliko drobci dejansko prodrejo v tkivo 
in kje se krogla dejansko odpre. To lahko 
dokaže samo strel v sod, napolnjen z vodo, 
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tako težo krogle in s pravimi smodniki ta 
kombinacija (11,1 g/kal. 9,3 x 62) dosega 
do 1000 m/s na ustju cevi. Kljub »nizki« 
hitrosti se je O. K. krogla lepo odprla in v 
papirju (fotografija 4) tudi lepo prikazala 
delovanje delčkov. Delovanje drobcev 
je včasih vidno tudi na uplenjeni divjadi 
(fotografija 5) 

Opis lovske krogle O. K. 
To je monolitna krogla, natančno 

stružena iz medi – zmesi bakra in cin-
ka (CuZn39Pb3) na japonski stružnici 
Cincom Citizen. Čas izdelave je daljši 
kot pri drugih monolitnih kroglah zaradi 
ročnega vstavljanja konice pred končnim 
struženjem. Ošlovnik ima preverjene-
ga dobavitelja materiala. Vsako kroglo 
izmeri še ročno in vsako tudi skrbno 
pregleda. Zaenkrat izdeluje krogle v kal. 
6,5 mm – 5,9 g (‘’264), kal. 7,21 mm 
– 6,9 g (‘’284), 7,62 mm – 8,1 g (‘’308), 

Krogle O. K. in krogla KJG po izstrelitvi; 
primerjava (7,21 mm).

Krogla O. K. in drobci po strelu v sod z vodo 
(7,21 mm, 6,9 g).
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Novi slovenski lovski krogli  
O. K. in Classic Hunter

Tako kot v svetu tudi v Evropi vse bolj razmišljajo o omejitvi uporabe  
svinca v lovskih kroglah. Nekateri celo pravijo, da so monolitne 
krogle krogle prihodnosti. To je trdil že pokojni France Avčin pred 
štiridesetimi leti! Zato dve novi monolitni lovski krogli, izdelani v 
Sloveniji, upravičeno vzbujata pozornost. Opisani lovski krogli pred-
stavljata dva različna načina delovanja. Krogla Classic Hunter, ki 
jo pod blagovno znamko Fox Bullets izdeluje Andrej Janežič, deluje 
na način preoblikovanja (deformacije) glave v večji premer. Krogla 
O. K., izdelovalca Marjana Ošlovnika, pa to dosega z drobljenjem 
(fragmentacijo) njenega prednjega dela – z delovanjem njenih drob-
cev in topega ostanka krogle. Te lastnosti krogli lahko dosegata zara-
di uporabe različnih materialov in svoje značilne zgradbe. Rezultat so 
poškodbe tkiv in etično pravična uplenitev. 

1

2



8 mm – 8,7 g (‘’323) ter v kalibru 9,3 mm 
– 11,1 g (‘’366). Tisti, ki poznate zgradbo 
in delovanje krogel MJG in KJG (nemški 
Lotz Möller), boste takoj opazili, da jima 
je O. K. po zgradbi zelo podobna. Lutz 
Möller svoje krogle izdeluje iz bakra 
(KJG) in medi (MJG), vse pa imajo na 
vrhu večjo konico iz polimera in veliko 

no ukvarjal tudi s ključavničarstvom in 
kovinskoobdelovalnimi stroji. Pred petimi 
leti je sodeloval pri izdelavi monolitne 
krogle v Prevaljah, a projekt ni zaživel. 
Stroje, na katerih so izdelovali krogle, pa 
je kasneje prevzel on. Začetek izdelave in 
preizkušanj sega v februar 2015. Kroglo je 
izdelal in preizkušal s pomočjo več lovskih 
prijateljev, predvsem pa je omenil pomoč 
Marjana Retka (REMF Prevalje), ki mu 
je pomagal glede orodja za stroj in po-
trošnega materiala. Idejo za konstrukcijo 
krogle je dobil, ko je razmišljal, kakšno 
kroglo bi sam želel imeti za lov. Le-ta naj 
ne bi preveč poškodovala divjadi, ki naj 
bi po strelu padla na mestu, krogla naj 
bi zagotavljala dobro krvno sled, nudila 
majhen zračni upor – imela dober balis- 
tični koeficient (BC), bila naj bi natančna 
ter uporabna za telesno večjo in manjšo 
divjad. Kot vsak konstruktor si je tudi on 
zamislil »idealno« kroglo. Poleg drugih 
krogel mu je bila navdih tudi krogla ABC, 
ki jo je uporabljal dolga leta, in vse druge 
monolitne krogle z obročki oz. prstani. Do 
zdaj je bilo s kroglo O. K. uplenjeno več 
kot 150 osebkov različne divjadi, od lisice, 
srnjadi, gamsov, jelenjadi, divjih prašičev, 
damjakov. Divjad večinoma pade na me-
stu, preostalo je našel do največ 20 m od 
nastrela. Lovske kroglo O. K. bo kmalu 
začel tržiti na spletni strani (http://www.
lovskakrogla-ok.si), ki pa je v času pisanja 
tega prispevka še v pripravi. Cena za eno 
kroglo bo 0,60 €, oz. 0,65 € za kroglo v 
premeru 8 in 9.3 mm (fotografija 6). 

izvrtino. Spodnja dela (zadka) sta enaka. 
Zgornji del krogle O. K. se od navedenih 
MJG/KJG razlikuje po ožji izvrtini, v ka-
teri ima ozko valjasto konico iz polimera 
zelene barve. Tudi prednji (zgornji) del 
Ošlovnikove krogle se zdrobi v delčke/
drobce, ki določen čas prodirajo, odvisno 
od svoje velikosti. Tudi spodnji del krogle 
O. K. ima izbočene prstane, s katerimi se 
krogla naleže v cevi, z njimi tesni pline, 
preostanek pa se ne dotika cevi. To ustvar-
ja majhen upor v cevi, pušča kar najmanj 
ostankov v cevi in dovoljuje precej večje 
hitrosti, ki so pri teh lažjih kroglah običaj-
ne. Prav hitrost je izrazita prednost krogel 
omenjene zgradbe. Ker je ostanek krogle 
praktično neuničljiv, ni nobene potrebe 
po večji masi. Globoka zareza, ki ločuje 
prednji del od zadnjega, uspešno določa, 
do kje se bo konica oddrobila in povzroči 
tudi raven top vrh. Plosk, top ostanek 
krogle (potem, ko se 30–40 % prednjega 
dela zdrobi) je dokazano idealen za pov-
zročanje stalne in začasne votline. V tem 
je O. K. uspešnejša od krogle LOS Hunter, 
ki nima take zareze. O. K. lovske krogle, 
zaradi svojih manjših mas oz. natančneje,  
primerne dolžine, nimajo »monolitnih« 
težav z uravnovešenostjo. To težavo ob- 
časno povzročijo le nekateri konstruktorji, 
ki želijo kljub manjši specifični masi 
bakra in medi izdelovati standardne mase 
krogel. Posledica je zelo dolga krogla, ki 
potrebuje »hitrejši« navoj. Če ga nima, ne 
nosi dobro. Monolitne lovske krogle pa, 
nasprotno, ne potrebujejo velike mase in 
pravzaprav »zasijejo« le, ker so lažje in 
hitrejše! Za stabilnost O. K. krogel je že 
v fazi zasnove poskrbel konstruktor, ki 
uporablja program JBM. Majhen upor v 
cevi zaradi prstanov, v povezavi z lažjimi 
kroglami, pa dokaj zmanjšajo občuten od-
sun. Ker so za lažje krogle idealni hitrejši 
smodniki, polnitve pa z njimi lažje�, to 
še dodatno zmanjša odsun. To je idealno 
za tiste, ki se bojite svojih pušk. Lastnik 
testne risanice, kal. 9,3 x 62, je dejal, da 
je odsun pri strelu z O. K. kroglo občut- 
no blažji; zdelo se mu je, kot bi streljal 
s kal. 7 x 64. Drugemu solovcu sem za 
pristrelitev risanice, kal. 7 mm Rem. Mag., 
napolnil nekaj nabojev s kroglo O. K., 
Puško z novim strelnim daljnogledom sva 
pristrelila s samo šestimi streli. Zadnja 
dva je oddal lastnik puške in bi zadetka 
lahko pokril s polovico palca. Odsun je bil 
zelo blag, posledica predvsem 6,9 g mase 
krogle O. K. in nežne polnitve. 

Kdo je Marjan Oølovnik?
Izdelovalec krogel O. K. je član LD 

Bukovlje in dolgoletni lovec (od leta 
1976). Po poklicu je ključavničar in je bil 
od leta 1984 obrtnik, zdaj pa je upokojen. 
Poleg mnogih drugih dejavnosti se je ved- 

� Masa polnitve tudi vpliva na odsun pri t. i. 
raketnem učinku na ustju.
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Lovske krogle Classic 
Hunter, Fox Bullets in 
Andrej Janeæiœ

S kroglami blagovne znamke Fox 
Bullets sem se prvič srečal v oglasu, ob-
javljenem v reviji Lovec, 7/8–2015. Menil 
sem, da gre za tujo lovsko kroglo, ki je 
nisem poznal. Spraševanje lovcev, če kaj 
vem o njih, so nadgradila e-pisma upo-
rabnikov teh krogel. Hvalili so natančnost 
in učinkovitost, a so o njej želeli izvedeti 
predvsem, kako deluje. Poklical sem na 
telefonsko številko v oglasu, se predstavil 
in postavil nekaj vprašanj. 

Ugotovil sem, da lovske krogle Classic 

Krogla O. K., kalibra 9,3 mm, trije streli na 
tarčo, drobljenje krogle po strelu v papir.

Delovanje krogle O. K. po strelu v namočen 
papir; vidno delovanje delcev in krogle.

Učinek krogle O. K. na izstopu; vidno delo-
vanje krogle in delcev.

Krogle O. K. v različnih kalibrih, 9,3 mm, 
prerez 7,62 mm, 7,21 mm, 6,5 mm.
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le kmalu znašle tudi na tujih trgih in 
predvsem v puškinih ceveh tujih lovcev. 
Andrej trži svoje krogle na svoji spletni 
strani (http://foxbullets.eu/) in ima izde-
lano lično in celostno grafično podobo 
(fotografija 10). Glede na ugodno ceno 
(30 € za 50 kosov) bi bila krogla FOX 
lahko dobra izbira za tiste nostalgike, ki so 
(smo) uspešno uporabljali kroglo ABC. 

Opis krogle Krogle 
Classic Hunter

Izdelane so iz bakrove zlitine z le 10 % 
cinka (CuZn10), tako kot je bila Avčinova 
ABC, ki ji je krogla Classic Hunter tudi 

je pričakovano delovanje, zato jo je z 
dobrimi pričakovanji dal na tržišče. Z 
začetkom prodaje se je povečalo tudi 
število preizkusov na tarčah in na divjadi. 
Po uplenitvah je dobival zelo spodbudne 
odzive in poročila lovcev. Doslej je bil 
obveščen o uspešnih uplenitvah več kot 
sedemdeset osebkih različne divjadi (divji 
prašič, srnjad, gams, jelenjad, damjak, 
lisica in jazbec). Zagotovo je bilo s to 
kroglo uplenjene še več divjadi, vendar 
povratnih informacij ni izrecno zahteval. 
Nekatere je dobil, ker so bile posledica 
navdušenja nad kroglo. 

Krogla Clasic Hunter je dokaj nova in 
v času pisanja tega prispevka je intenziv-

Hunter izdeluje lastnik blagovne znamke 
FOX Bullets Andrej Janežič. Andrej je 
član LD Soča, kjer je opravil pripravništ- 
vo in lovski izpit, nato pa se je zaradi 
velikega navdušenja nad lovom vpisal še 
v LD Gorica, saj je doma iz tistih krajev. 
Za izdelavo krogel se je odločil, ker je v 
tem videl priložnost, da bi združil hobi in 
posel. Pri tem je združil poklicno znanje 
(mag., inž. strojništva) in dva hobija – lov 
ter ponovno polnjenje nabojev. Pri vsem 
tem ga je spodbujala življenjska sopotnica. 
Do končnih oblik krogel je prišel s preiz-
kušanjem. Pri reševanju pomislekov (utori, 
način odpiranja, material …) si je pomagal 
tudi s prebiranjem člankov na to temo. 
Na podlagi vsega opisanega si je tudi on 
zamislil, kakšno kroglo bi želel imeti. Pri 
tem pa je dal prednost končnemu učinku 
pred enostavnostjo izdelave. Po rešitvi 
glavnih pomislekov je iz CNC-stružnice 
padla prva njegova krogla. Preizkušal jih 
je na tarči, sledili so testi v moker papir, v 
raznih kombinacijah s plastenkami vode, 
mokrimi oblekami. Izkazalo se je, da se 
gobica pri polnem preoblikovanju (de-
formaciji) poveča na dvakratni premer. 
Krogla ohrani približno 97–98 % mase, če 
pa se del gobice loči od jedra krogle, le-to 
še vedno ohrani 85 % mase (fotografiji 7 
in 8). Ločevanje delcev gobice nastane le 
v zadnji petini prodiranja, in še to le v pri-
meru zbitega, trdega materiala. Tudi moj 
preizkus je pokazal prav to. Uporabil sem 
50 cm povezanega in dobro namočenega 
papirja Uradnih listov ter na konec dodal 
še 10 cm suhega in trdega papirja. Vanj 
sem izstrelil tri 8,4 g težke krogle Classic 
Hunter, kal. 7,21 mm (‘’284), iz risanice, 
kal. 7 x 64, poleg pa za primerjavo še ba-
kreno 9,1 g kroglo TTSX, podjetja Barnes 
(fotografija 9). Vse krogle so prodrle 50 
cm, kroglam FOX pa so se šele v zad- 
njih 10 cm odlomili ploščati delci glave. 
Opisanih 40 do 45 cm v mokrem papirju 
v praksi predstavlja 90 cm trupa divjadi. 
Krogla bo tako pri večini strelov na div-
jad (tudi večjo) celotno fazo prodiranja 
ohranila popolno obliko gobice. Osebno 
je konstruktor kroglo največ preizkušal v 
kalibru .30-06 Spr., bila pa je preizkušena 
na divjadi še v kalibrih 7 x 64; 7 x 65 R; 
7 x 57 R; .308 Win. in .270 Win. Za vse 
preizkuse je prejel povratne informacije 
iz lovišč. Preden je kroglo dal na tržišče, 
jo je preizkusil tudi na divjadi. Pokazala 

14 Lovec, XCIX. letnik, øt. 1/2016

po zunanjosti in delovanju dokaj podobna 
(fotografija 11). Razlika je, da se vrh 
Classic Hunter ne razpre v štiri roglje, 
temveč v gobico. V tem je bolj podob-
na monolitni krogli E-Tip, proizvajalca 
Nosler, ter krogli Naturalis, proizvajal-
ca Lapua oz. običajnim deformacijskim 
kroglam, ki se razprejo v gobico. A z 
vsemi prednostmi monolitnih krogel, ki 
so praktično neuničljive, zelo prodorne 
lovske krogle, ki jim visoka hitrost prija 
in jih naredi dejansko še boljše. Pri taki 
zgradbi, ki obdrži več kot 95 % mase, ni  
prav nobene potrebe po težjih kroglah; 
prav nasprotno. Lažja krogla bo hitrejša, 

na lovska sezona še v polnem teku. Do 
letos je verjetno zbral še veliko povratnih 
informacij iz lovišč. 

Trenutno Janežič izdeluje lovske krog- 
le v kalibrih 7 mm (‘’270), mase 8,4 g, 
7,21 mm (‘’284) mase 8,4 g ter v premeru 
7,62 mm (‘’308) v masah 8,4 g in 9,7 g. 
Izdelovalec vidi prihodnost znamke FOX 
Bullets v okrepitvi strojnega parka in v 
povečanju vrst kalibrov ter mas krogel po 
posameznih kalibrih. Naslednji kaliber na 
tržišču bo 8 mm (‘’323) v masah 10,4 g 
in 11,7 g. Glede na dosedanji dober odziv 
domačega trga se že dogovarja s trgovci 
v tujini in upa, da se bodo njegove krog- 

Neizstreljena in preoblikovana krogla Classic 
Hunter

Classic Hunter, neizstreljena, z gobico in oddrobljeno glavo.

Avtorjev preizkus izstrelitve v moker papir; primerjava z Barnes TTSX, v 7,21 mm.
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na tarčo, ko je rahlo deževalo. Dve sku-
pini zadetkov sta imeli premer 3 in 4 cm, 
zavedal pa sem se, da bi lahko zadel bolje. 
Andrej mi je nato v pogovoru svetoval 
preizkušeno polnitev z brezdimnim smo-
dnikom N140, s katerim sem nato napolnil 
še 9 nabojev 7 x 64. Rezultat prve skupine 
treh strelov je viden (fotografija 12). 

Sta krogli kaj pretresljivo novega? Ne. 
Je z njima kaj narobe? Seveda ne! Obe 
lovski krogli uporabljata že preizkušene 
materiale in posnemata delovanje že pre-
izkušenih konstrukcij. Lovski krogli sta 
dokazali, da sta lahko zelo natančni in 
učinkoviti pri odstrelu divjadi. Bi ju sam 
uporabljal? Seveda. Bi ju bilo mogoče 
še izboljšati? Tudi še. Morda bi lahko 
pri Classic Hunter ojačali dno izvrtine, 
da bi bila gobica širša in se ne bi lomila. 
Pri O. K. bi konstruktor lahko poskušal 
s poenostavijo izdelovanja konice. Tudi 

Sklepne misli
Zgradbo in delovanje lovskih krogel, 

tudi monolitne lovske krogle – ločeno, 
sem že opisoval. Prav tako sem predsta-
vil tudi slovenske konstruktorje lovskih 
krogel. Če želite bolje razumeti nastanek 
in delovanje prej opisanih lovskih krogel, 
si te prispevke lahko preberete ponovno3. 
V Lovcu, 9/2014, sem v predstavitvi 
domačih konstruktorjev lovskih krogel4 
zapisal, da so si svoje mesto, kot domači 
konstruktorji lovskih krogel, zaslužili 
zaradi izvirnosti, poguma in dejstva, da 
so idejo prenesli v delujoče primerke do-
mače pameti. Upam, da niso zadnji. Moje 
mnenje je podprlo tudi uredništvo našega 
glasila. Očitno se nisem motil. Marjan 
Ošlovnik in Andrej Janežič očitno stopa-
ta po podobni poti slovenske podjetnosti 
in vztrajnosti. Pot, ki jo je pred dobrimi 
štiridesetimi leti začel legendarni prof. 
dr. France Avčin (1910–1984). Želim 
jima čim več uspeha – njunim strankam 
pa ravne cevi in dober pogled!

Gregor Hodnik
gregor.hodnik@gmail.com

3 Lovec, 2/2013, Lovec, 4/2013
4 Avčin, Nemec, Ozebek in Seljak

delala lovsko kroglo po svojem okusu, 
natanko tako, kot sta si jo zaželela. Kupci, 
njihovo zadovoljstvo ter beseda od ust do 
ust bodo povedali svoje. Moj prispevek je 
le kratka predstavitev bralcem. Za celovito 
analizo delovanja (uporaba balistične 
želatine?) naj poskrbita izdelovalca. Še 
to: vsi morebitni pomisleki glede manj-
ših mas obeh lovskih krogel so povsem 
odveč. Verjamem, da po vsem zapisanem 
marsikdo še vedno ne razume določenih 
lastnosti in delovanja monolitnih krogel. 
Tak lovec bo še naprej kupoval najcenejše 
lovsko strelivo s konstrukcijsko enostavno 
(poceni) lovsko kroglo tipa SP, TM�, kjer 
bo občasno resnično potreboval večjo 
maso krogle. A dovolj o tem. Še vedno je 
najpomembnejše mesto zadetka! Drugo 
so manj pomembni dejavniki, a še vedno 
so spremljajoči dejavniki. 

� SoftPoint, TeilMantel

1�Lovec, XCIX. letnik, øt. 1/2016

let položnejši, imela bo večjo kinetično 
energijo in bo pri odsunu do strelca prija-
znejša. Classic Hunter ima v vrhu široko 
izvrtino, ki predstavlja malo manj kot 
tretjino celotne dolžine krogle. V delu, 
s katerim krogla nalega v cevi, so utori 
– kanali, s katerimi se naležna površina 
zmanjša za približno 40 %. Kanali oz. 
utori omogočajo, da se stisnjen material 
krogle umakne vanje. Tako se zmanjša 
ostanek krogle v cevi, manjši je upor in 
manjši so tlaki. Material, iz katerega je 
izdelana krogla ,je med z 10 % cinka, ki se 
v cevi teoretično manj maže kot povsem 
bakrene krogle. Obenem je dovolj žilav 
in prožen, da se preveč ne lomi, temveč 
se preoblikuje (deformira). France Avčin 
je ta material sicer slovnično nepravilno 
poimenoval tombak. Izraz poznamo še 
po štiridesetih letih in me vedno opomni, 
kako previden moram biti pri uporabi 
(ne)pravilnih poimenovanj! Sam sem 
prvih šest krogel Classic Hunter izstrelil 

drobljenje (fragmentacijo) glave bi bilo 
mogoče določiti (z zarezami, kot pri novi 
MJG, s katerimi določimo število in ve-
likost delcev). Sicer pa sta idejna očeta 
omenjenih monolitnih lovskih krogel iz-

FOX Classic Hunter – grafična podoba, embalaža

Primerjava monolitnih krogel ABC, FOX, TTSX in GROM

Skupina treh strelov s kroglo Classic Hunter 
v 7 x 64 na 100 m
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V  prvi polovici 19. 
stoletja so sprejeli 
gubernijske odloke o 

prepovedi (omejitvi) ptičjega 
lova. Tako je na primer na 
pobudo štajerske kmetijske 
družbe gubernij v Gradcu 17. 
maja �8�6 izdal ukaz o ome- 
jitvi ptičjega lova. Na navedeni 
dokument se sklicujejo kasneje 
sprejeti predpisi, kot je na pri-
mer odlok o triletni prepovedi 
ptičjega lova. Z njim je guber-
nij leta 1839 na Štajerskem 
omejil lov vseh t.i. »majhnih 
travniških in gozdnih ptičev«. 
Od leta 1939 do leta 1941 je 
bilo prepovedano loviti ptiče 
od 1. januarja do 1. septembra. 
Obenem so prepovedali uniče-
vanje gnezd ter pobiranje jajc 
in mladičev iz njih. Občine so 
bile zadolžene, da so poročale 
o uspešnosti izvajanja uredbe. 
Kot je razvidno iz enega od 
poročil, naj bi bilo že leta 1839 
zaradi določil uredbe manj žita 
na poljih in v kaščah. Zato so 
marsikje župani zahtevali do-
polnitev uredbe, in sicer tako, 
da varstva ne bi več uživale 
vrane, ki da »razsajajo nad 
njivskimi pridelki«.

Konec šestdesetih let 19. 
stoletja so sprejeli deželne 
zakone, ki so celovito urejali 
varstvo ptičev. Med prvimi je 

nih vabnikov (slepih ptičev), 
z zagrinjalnimi in zataknjenimi 
mrežami in zankami. 

Z veljavnimi zakoni zelo 
kmalu niso bili zadovoljni 
na Koroškem in Štajerskem. 
Koroški poslanci so jeseni 
1882 v deželni zbor v Celovcu 
vložili predlog za dopolnitev 
Zakona o varstvu koristnih 
ptičev. Med drugim so zahtevali 
uvrstitev tudi črne in poljske 
vrane na seznam škodljivih 
ptičev in to utemeljevali z 
argumentom, da so bile le-te 
v večini avstrijskih dežel že 
uvrščene med škodljive vrste. 
Kot so navajali, so se vrane zelo 
namnožile in povzročale veliko 

in drugimi, za kmetijstvo 
škodljivimi živalmi). Trajna 
prepoved lova je veljala za 
žužkojede ptiče, za zrnojede 
je bila predpisana varstvena 
doba. Ljudje so škodljive vr-
ste lahko lovili brez omejitev. 
V navedenih zakonih sta bili 
siva in črna vrana uvrščeni 
med škodljive ptiče, poljska 
pa med lovne vrste. Zrnojede, 
tudi poimensko navedene 
ptiče v dodatku B, je bilo na 
Kranjskem in Goriškem do-
voljeno loviti od 1. septembra 
do 31. januarja, v Istri pa od 1. 
septembra do konca leta. Ptiče 
je bilo prepovedano loviti s 
pomočjo namensko osleplje-

Zakon o prepovedi ptičjega 
lova sprejela Štajerska (de-
cembra 1868). Aprila 1870 
sta sprejeli zakon Goriška in 
Gradiška, junija istega leta 
Kranjska, septembra 1870 Istra 
in novembra še Koroška. 

S Postavo, z datumom 10. 
december 1868, veljavno za 
vojvodino Štajarsko, »s katero 
se lovljenje tičev prepovedu-
je«, so prepovedali lov na vse 
vrste malih travniških in gozd- 
nih ptičev, uničevanje gnezd 
ter jemanje jajc in mladičev 
iz njih. Izvzeti so bili samo 
ptiči, ki so bili navedeni v lov- 
skih predpisih. Ker pa vrane 
to niso bile, je varstvo veljalo 
tudi zanje. Na Koroškem je 
Postava o varstvu koristnih 
ptičev, veljavna za vojvodino 
Koroško (1870), prav tako 
varovala vrane, saj jih niso 
uvrstili med tako imenovane 
»škodljive vrste«.

Deželni zakoni za Goriško 
in Gradiško, Istro in Kranjsko 
so imeli tri priloge (dodatke). 
V dodatku A so bile poimen-
sko navedene škodljive vrste 
ptičev, v dodatku B lovne vrste 
ptic (zrnojedi ptiči, ki hranijo 
mladiče z žuželkami) in v 
dodatku C zavarovane vrste 
(koristni ptiči, ki se večinoma 
hranijo z žuželkami, mišmi 

1� Lovec, XCIX. letnik, øt. 1/2016
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škodo; uničevale so posevke, 
mlade ptiče in malo divjad. 
Nevarne naj bi bile celo majh-
nim ribam. Dokazovali so, da 
vrane ne sodijo med pernato 
divjad, kar je tedaj pomenilo, 
da oblasti niso mogle zadolžiti 
lovcev za njihovo uničevanje. 
Gospodarji (posestniki) so 
bili brez moči, saj niso sme-
li uničevati sovražnikov. Po 
njihovem mnenju je bilo tre-
ba zakon spremeniti, posest- 
nikom pa dati možnost, da 
bi se lahko sami borili proti 
škodljivim ptičem. Predlagali 
so, da bi občinske oblasti v 
primeru čezmerne namnožitve 
škodljivih ptičev, torej tudi 
vran, lahko odredile njihovo 
uničevanje na občinske stroške. 
To je pomenilo, da bi bilo treba 
predvsem črne in sive vrane 
uvrstiti med škodljive ptiče, 
občinam pa dati pristojnost 
izdajanja odlokov za njiho-
vo uničevanje na občinske 
stroške. Lovski upravičenci 
takim ukrepom ne bi mogli 
nasprotovati. Sprememba je 
bila kmalu objavljena v de- 
želnem uradnem listu (28. 
marca 1883).

V štajerskem deželnem zbo- 
ru so o spremembi zakona 
razpravljali decembra 1885. 
Predlog za spremembo je vložil 
dr. Carl Ausserer, poslanec s 
Ptuja. Predlagal je, da prepo-
ved lova med drugim ne bi več 
veljala za vrane. Poslanci so se 
strinjali, da so vrane v primeru 
prevelike namnožitve (kar je v 
svoji zahtevi ugotavljal tudi dr. 
Ausserer) škodljive in njiho-
ve koristi ne odtehtajo več 
povzročene škode. Za posebno 
škodljive so označili vrane, ker 
so iz tal pulile mlade rastli-
ne. Razmišljali so, na kakšen 
način dovoliti lov nanje. Lov 
z lovskim orožjem ne bi bil v 
skladu z lovsko zakonodajo. 
Pri lovu z drugimi lovnimi 
pripravami pa je bila nevar-
nost, da bi se poleg škodljivih 
vrst vanje ujele tudi koristne 
in zavarovane ptice. Zahtevali 
so, pred spremembo zakona, 
ki bi dolgoročno varoval de- 
želno dobro, pridobitev sta- 
lišč štajerske kmetijske družbe, 
ornitologov in preverjene 
statistične podatke. Na pod-
lagi teh dokumentov bi deželni 
odbor lahko podal stališče, de- 
želni zbor pa odločal o spre-

Avstro-Ogrska je mednarod-
ni dogovor o varstvu za polje- 
delstvo koristnih ptičev potr-
dila z najvišjim sklepom 15. 
oktobra 1904, pritrdilne listine 
pa je v Parizu predložila 6. 
decembra 1905 ter konvencijo 
razglasila/objavila v časopisu 
Wiener Zeitung 25. aprila 
1906. S potrditvijo konven-
cije so bila dana izhodišča za 
uskladitev deželnih zakonov 
o varstvu ptičev. Sledil je 
sprejem deželnih zakonov o 
varstvu za kmetijstvo koristnih 
ptic. Na Koroškem je bil tak 
zakon sprejet leta 1908, leto 
kasneje (1909) na Štajerskem, 
leta 1910 na Kranjskem in leta 
1911 na Goriškem. Večina 
deželnih zakonov, veljavnih 
na slovenskem ozemlju, je 
opustila delitev na kmetijstvu 
koristne vrste in nedoločene 
(»indiferentne«) vrste. Kot 
»indiferentne« vrste so opre-
delili tiste, ki niso povzročale 
škode, prav tako pa niso de-
lale koristi; nanje bi bil lov 
dovoljen od 16. septembra do 
31. januarja. Z zakoni so zava-
rovali vse prostoživeče ptiče, 
razen škodljivih vrst, dopustili 
pa možnost, da bi v primeru 
čezmerne namnožitve katere 
od posameznih vrst prizadeti 
kmetje lahko zahtevali odstrel. 
Izjema je bil samo Zakon gle-
de varstva za zemljedelstvo 
koristnih ptičev za Goriško (z 
datumom 7. januar 1911). 

Deželni zakoni so veljali za 
domorodne vrste, ne pa tudi 
za tujerodne. Prav tako niso 
veljali za ptičje vrste, ki so bile 
uvrščene v lovski zakon. Ker 
dotedanja lovska zakonodaja 
vran še ni uvrščala med lovno 
divjad, sta v deželnih zako-
nih, ki so veljali na ozemlju 
zdajšnje Slovenije, ostali med 
škodljivimi vrstami uvrščeni 
črna vrana in tudi siva. Deželna 
vlada na Kranjskem je 8. sep-
tembra 1917 v dodatek zakona 
uvrstila tudi poljsko vrano. 
To je storila v sporazumu s 
kranjskim deželnim odborom 
in soglasjem c.-kr. ministrstva 
za poljedelstvo. Obrazložila je, 
da je poljska vrana (Corvus 
frugilegus) škodljiva za polje-
delstvo. Odtlej so zanjo veljala 
enaka določila kot za druge 
škodljive vrste.

Dr. Romana Erhatič  
Širnik

somišljenike je bila predlagana 
rešitev nesprejemljiva. Predlog 
je umaknil in zato spremembe 
zakona niso sprejeli.

19. marca 1902 je dva-
najst držav (Avstro-Ogrska, 
Nemčija, Belgija, Španija, 
Francija, Grčija, Lichtenstein, 
Luksemburg, Monako, Por- 
tugalska, Švedska in Švica) v 
Parizu sklenilo Mednarodni 
sporazum o varstvu ptic. 
Javnosti je postal znan pod 
imenom Pariška konvencija 
o varstvu ptic. Podpisnice so 
se zavezale, da bodo najkas- 
neje v treh letih po podpisu 
sporazuma sprejele zakone, 
skladne s konvencijo. To je 
pomenilo, da bodo prepoveda-
le lov za kmetijstvo koristnih 
ptičev in z zakonskimi ukrepi 
zagotovile zaščito gnezd, jajc 
in mladičev. Pogodbene strani 
so se sporazumele, naj medna-
rodni sporazum začne veljati v 
enem letu po ratifikaciji, nje-
gova določila pa naj bi ostala v 
veljavi za nedoločen čas. 

membi zakona na eni od sej 
deželnega zbora v nasled- 
njem obdobju. Leta 1886 je 
deželni odbor pridobil stališče 
štajerske kmetijske družbe, 
uskladil mnenja z ornitologi 
in poročilo skupaj s predlogom 
sprememb zakona o prepovedi 
ptičjega lova 17. decembra po-
sredoval 1886 v deželni zbor. 
Deželni odborniki so predla-
gali ukinitev varstva za vrane. 
Poslanci so uvrstitev predla-
ganih vrst med škodljive ptiče 
potrdili, niso pa si bili enotni, 
kakšne načine lova nanje naj 
dovolijo. Podprli so predlog, 
da prepovedo lov z mrežami, 
dovolijo pa lov z lovsko puško. 
Posestnik je moral za takšen 
lov imeti orožni list, za lov pa 
pridobiti dovoljenje lovske-
ga upravičenca. Predlagatelji 
takšnih rešitev niso podprli. 
Dr. Ausserer ni mogel razu-
meti, da so iz varstva lahko 
izločene vrste (vrani), skoraj 
vsi načini lova nanje pa pre-
povedani. Zanj in za njegove 
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Poleg predsednika LZS 
mag. Srečka F. Kropeta 
sem bil izbran za pred-

stavnika delegacije Lovske 
zveze Slovenije za udeležbo 
na proslavi Hrvatskega lovač-
kega saveza (HLS), ki je 6. in 
7. novembra 2015 proslavljala 
90-letnico svojega obstoja in 
delovanja. Že prej me je, kot 
predsedujočega Centralemu 
forumu CIC (C/E Evropo), 
nanjo povabil njen predsednik 
Đuro Dečak. Članici CIC sta 
namreč tudi HLS in njena na- 
cionalna delegacija CIC. 
Takšno povabilo je velika čast 
in obenem obveznost. 

Po dogovoru sva se sesta-
la v Novem mestu, od koder 
sva se odpeljala v zagrebški 
hotel Internacional, kjer sta 
naju pričakala Andreja Dećak 
- Kovač in generalni tajnik 
HLS mag. Ivica Budor. 

Po namestitvi v hotelu sva 
se kmalu sestala še z drugimi 
predstavniki povabljenih lov- 
skih zvez, s predstavnikom 
FACE pa tudi s hrvaškimi lov-
ci, ki so skrbeli za namestitev 
gostov. Nato je sledila slav- 
nostna večerja z uradnim od-
prtjem dogodka in pozdravom 
Đure Dečka. Po večerji smo se 
po dogovoru z gostitelji dogo-
vorili, da si bomo za takšno 
slovesnost izmenjali primer-
na darila. Kot predsednik CF 
CIC (C/E Evropo) sem pred-
sedniku HLS in generalnemu 
tajniku HLS izročil priznanje 
CIC – CIC Acknowlidgement. 
Enako priznanje je prejela tudi 
njihova lovska organizacija ob 
90-letnici obstoja. Ob izročitvi 
priznanja je bila poudarjena 
zahvala za izredno dobro so-
delovanje vseh dobitnikov s 
CIC na področju mednarodne 
lovske dejavnosti. Enako pri-
znanje sta dobila tudi pred- 
sednik CIC Bernard Lozé, 
podpredsednik CIC in CIC CF 
C/E dr. Imrich Šuba, ki pa ga 
zaradi opravičenega izostanka 
žal ni mogel sprejeti. Ob tako 
pomembni priložnosti sta bili 
predani še dve taki prizna-

izredno svečano. Po končani 
maši smo se odpeljali v veliko 
dvorano Vatroslav Lisinski, 
kjer je bil drugi, lovski del 
proslave. Tam so se za otvo-
ritvenim govorom predsednika 
HLS Đura Dećaka zvrstili tudi 
drugi pomembni govorniki, 
npr.: general Mladen Markać, 
zastopnik predsednice države 
Kolinde Grabar - Kitarović, 
župan Zagreba Milan Bandić, 
predsednik CIC Bernard Lozé, 
Filippo Segato, visoki pred-
stavniki države, Cerkve …

Program so obogatili s pre-
miero filma Hrvatsko lovstvo, 
nacionalno bogastvo, z nasto-
pom več kot odličnih pevskih 
zborov, klap … Vse je bilo 
izredno svečano in jasno se 
je pokazal napredujoč razvoj 
hrvaškega lovstva v minulih 
devetdesetih letih vse do danes 
in začutili smo podporo, ki jo 
temu razvoju daje tudi država, 
lovcem pa vodstvo hrvaške 
lovske organizacije.

Hrvaški lovski zvezi in 
vsem lovcem čestitamo tudi 
vsi slovenski lovci in si še 
vnaprej želimo tako dobro 
sodelovanje! 

Toni Vrščaj, inž.

Filippo Segato, pa Richard 
Ali, predsednik BASC, britan-
skega društva za lov in zaščito 
divjadi Velike Britanije, G. 
Tonis Korts, predsednik LZ 
Estonije, Jaanus Poldmaa iz 
Estonije, namestnik ministra 
za kmetijstvo Hrvaške mag. 
Domagoj Križaj in Dunja 
Đurinac, prav tako visoka 
predstavnica tega ministrstva. 
Udeleženci omizja so resnič-
no izkazovali pomembnost, 
ki so jo pripisovali dogodku, 
in upoštevanje hrvaškega lov- 
stva v svoji državi pa tudi v 
evropskem prostoru.

Vse govore in zahvale je iz 
angleščine odlično prevaja-
la Petra Badovinac. Večer in 
slavnostna večerja sta bila več 
kot imenitna, saj je bilo vse 
odlično organizirano, kar so 
vsi po sklenjenem večernem 
programu zelo pohvalili. 

Drugi dan smo se vsi po-
vabljeni gostje in še več kot 
dva tisoč hrvaških lovcev in 
lovk zbrali pred zagrebško 
katedralo Vstajenja Blažene 
Device Marije. 

Maša je trajala približno uro 
in pol, vodil jo je monsignor 
Mijo Gorski, potekala pa je 

nji, in sicer gostoma iz BiH 
predsedniku LS Republike 
Srbske Vukašinu Vojinoviću 
in predsedniku Lovačkega 
Saveza Herceg Bosne Slavku 
Marinu. Proslave se zaradi 
bolezni predsednika zve-
ze Salema Alihodžića niso 
mogli udeležti predstavniki 
Saveza lovačkih organizacija 
BiH. Njemu bo to priznanje 
podeljeno ob prvi primerni 
priložnosti. 

Priznanje, plaketo LZS, so 
jubilantom predali tudi naš 
predsednik LZS, mag. Sreč- 
ko F. Krope, predsednik LZ 
Bolgarije Ivan Petkovski, 
predsednik LZ Srbije Dragan 
Šormaz, predsednik CIC 
Bernard Lozé in vsi drugi po-
vabljeni gostje – predstavniki 
LZ sosednjih držav. 

Za mizo so sedeli še dru-
gi zelo pomembni ljudje iz 
hrvaškega političnega in gos- 
podarskega življenja. Kot ene- 
ga najpomembnejših naj ome-
nim Ivico Todorića, med 
drugim tudi lastnika lovišča 
Garjevica, ki je bilo razgla-
šeno za enega najboljših lo-
višč na svetu. Z nami je sedel 
tudi generalni sekretar FACE, 
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Hrvaøka lovska zveza je proslavila  
90-letnico delovanja

Na proslavi 90-letnice HLS (od leve): mag. Ivica Budor, mag. Andreja Dećak Kovać, Đuro Dećak, 
mag. Srečko F. Krope, Petra Badovinac; spodaj Dragan Šormaz, Filippo Segato, Tonis Korts, Jaanus 
Poldmaa.
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Predstavniki lovskih zvez 
in združenj, ki deluje- 
jo v Delovni skupnosti  

lovskih zvez jugovzhodnega 
alpskega prostora (DSLZJAP 
– AGJSO), se srečujejo na 
rednem zasedanju enkrat na 
leto, navadno v oktobru. Ker 
je Lovska zveza Slovenije 
soustanoviteljica tega zdru-
ženja, se njeni zastopniki 
redno udeležuje zasedanj. O 
delu te najstarejše čezmejne 
lovske delovne skupnosti red- 
no poročamo v Lovcu, pa ven-
darle naj ponovno spomni-
mo: poleg ustanovnih članic 
(LZ Slovenije, Koroškega 
lovstva in Štajerske deželne 
lovske zveze) zdaj skupnost 
vključuje še Tirolsko lovsko 
zvezo ter italijanske lovske 
zveze Trsta, Gorice in Vidma, 
Južne Tirolske, Belluna in 
Trentina ter združenje UNCZA 
(Vsedržavno italijansko zdru-
ženje lovcev alpskega prosto-
ra). Slednje je območna po-
družnica Italijanske Lovske 
Federacije (FIdC), ki zastopa 
in predstavlja sedemindvajset 
pokrajin v severnoitalijanskem 
alpskem prostoru vse od slo-
venske meje do lovišč Aoste in 
Torina oziroma do francoske 
meje. V loviščih članic celotne 
delovne skupnosti na skupno 
10.321.648 ha lovi 135.000 
lovcev. To so zavidljivo visoke 
številke! Delovno skupnost 
je od leta 1997 do leta 2013 
vodila LZ Slovenije in ji je 
predsedoval slovenski lovec.

 Lansko, že 63. srečanje v 
Bolzanu (nem. Bozen), na-
tančneje v letoviškem kraju 
(1.199 m n.v.) Klobenstein (it. 
Collalbo), je bilo v italijan-
ski pokrajini Južna Tirolska 
(it. Alto Adige – Zgornje 
Poadižje). Pokrajina Južna 
Tirolska je bila nekdaj del ob-
sežne avstro-ogrske monarhije 
vse do italijanske priključitve 
leta 1919. Od tedaj je obdržala 
visoko stopnjo avtonomnosti in 
ohranila jezik, kulturo, lastne 
šege in navade. Vse informa-
cije, napisne in krajevne table, 

Zanimive 
predstavitve 
stanj v deæelah 
Skupnosti

Po južnotirolskem lovskem 
zakonu je lov na varovanih 
območjih Natura 2000 načelno 
dovoljen, sta v svojem poročilu 
poudarila dr. Benedikt Terzer 
in dr. Giulia Ligazollo. Vendar 
lov ptic selivk na teh območ- 
jih, ki zajemajo pičlih manj 
kot 20 % deželne površine, 
ni dovoljen. Veljajo pa tam 

in očetove osebne pozdrave 
sodelujočim. Vodja letošnje 
delegacije je bil Janez Logar, 
član Komisije LZS za med-
narodne odnose, poročevalec 
pa sem bil Branko Galjot, ki 
občasno sodelujem pri delu te 
skupnosti. Operativno delo po-
teka v treh enakovrednih kon-
ferenčnih jezikih (slovenščina, 
nemščina in italijanščina). Že 
dobro desetletje je stalni pre-
vajalec vseh gradiv v sloven-
ščino Franz Wakounig, klen, 
zaveden koroški Slovenec. 
Slovenskim lovcem je poseb- 

celo reklamni panoji in vse 
drugo je napisano dvojezič-
no: najprej v nemščini in nato 
v italijanščini. Celo krajevni 
policist, ki smo ga povprašali 
za pot, nas je ogovoril v čisti 
nemščini. Prebivalci pokrajine 
govorijo večinoma nemško 
(68 %), italijansko (28 %) in 
ladinsko – domorodni jezik 
domačinov (4 %).

 Gostitelj letošnjega zaseda-
nja je bila Južnotirolska lovska 
zveza oz. njen deželni lovski 
mojster Berthold Marx. Tam 
so se zbrali predstavniki vseh 
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tudi določene omejitve glede 
uporabe šibrenega streliva. 
Predavateljica je zlasti pred-
stavila koncept varstva žival-
stva na zavarovanih površinah, 
ki pa bistveno ne posegajo 
v lovsko področje. Osrednji 
referat avstrijskih dežel je ime-
la mag. Freydis Burgstaller 
Gradenegger, vodja služb 
koroškega lovstva. V obsežni 
predstavitvi je kot pravnica 
nanizala vrsto pozitivnih ukre-
pov, povezanih s spoštovanjem 
določil evropskih in mednarod- 
nih naravovarstvenih pravnih 
predpisov, ki se nanašajo na 
izvajanje določil Narava 2000. 
Nekdaj na hitro sprejeti ukre-

no znan kot pobudnik in vod- 
ja projekta Trijezičnega lov- 
skega slovarja, leta 2007 iz-
dane enkratne edicije tudi v 
okviru EU. Zasedanje je vodil 
predsedujoči te skupnosti dr. 
Walter Brunner, namestnik 
deželnega lovskega mojstra 
iz koroškega lovstva. 

Letošnja osrednja tema zase-
danja je bila Območja Natura/
Narava 2000 in lov, vseka-
kor tudi v alpskem prostoru  
aktualna tema, ki je na zase-
danju predstavila in obravna-
vala naravovarstvene, pravne 
in lovske vidike na območjih 
Narava 2000 v vseh deželah 
skupnosti.

članic; razumljivo je bila naj-
številnejša 24-članska itali-
janska delegacija, avstrijskih 
lovcev je bilo devet, kot na-
vadno pa je bila številčno spet 
najslabše zastopana slovenska 
delegacija. Žal se zasedanja za-
radi bolezni ni mogel udeležiti 
tudi Franc Golija, dolgoletni 
predsednik in častni predsed- 
nik te delovne skupnosti ter 
vodja naše delegacije. Je pa 
zato njegova hči Polona, lov- 
ska pripravnica v LD Sorica, 
ki se v okviru obštudijskih 
dejavnosti na Pravni fakulteti v 
Ljubljani ukvarja tudi z naravo-
varstvenimi vprašanji, prenesla 
na zasedanje obilico gradiva 

Narava/Natura 2000 in lov
63. zasedanje Delovne skupnosti lovskih zvez jugovzhodnega alpskega prostora  

od 22. do 24. oktobra 2015, Bolzano (Italija)

Slovenska delegacija s predsednikom skupnosti, dr. Walterjem Brunnerjem. Z desne: Janez Logar, vodja 
slovenske delegacije, dr. W. Brunner, Polona Golija in Branko Galjot.
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pi, npr. »lovska omejitev« ali 
»prepoved lova«, so se izkazali 
sicer za »cenejše« od dragih 
varstvenih programov, med 
lovci pa so krepili dvome in 
so jih zlagoma odpravljali ali 
zelo omilili. Zdaj npr. v Avstriji 
ni nobene potrjene prepovedi 
lova na temelju habitatne di-
rektive, je pa nekaj posameznih 
prepovedi na območjih ptičje 
direktive. Prepričana je, da bo 
v prihodnje lovstvo uspešno, 
če bo še večjo pozornost name-
njalo zmanjševanju razlik med 
teorijo in prakso, pri čemer pa 
lov ne sme izgubiti svoje nara-
vovarstvene sestavine, ampak 
jo mora celo krepiti. Tudi v pri-
hodnje naj bi avstrijski lovci v 
okviru trajnostnega lova z veli-
ko pristojnosti in strokovnosti 
prispevali svoj, najpogosteje 
za opravljeno delo neplačani 
delež k aktivnostim programa 
Narava 2000. 

Ruggero Giovannini, rav-
natelj Lovske zveze Trientina, 
je poudaril, da smernice EU 
sicer ne terjajo prepovedi 
lova, da pa ga dokaj ovirajo 
ali omejujejo lovsko prakso 
zlasti na lovno zanimive vrste, 
pri čemer ukrepi niso povsod 
in vedno usklajeni, kar pri ita-
lijanskih lovcih omenjenega 
območja sproža nejevoljo in 
nelagodnost.

Dr. Saimon Ferfolja, član 
Komisije UNCZA za parkljarje, 
sicer znan zamejski Slovenec, 
tudi član Društva slovenskih 
lovcev FJK Doberdob, je pri-
sotne seznanil, da je v celot- 
nem alpskem loku določenih 
kar 984 varstvenih območij 
Natura 2000, za katere veljajo 
številni predpisi, med njimi 
so tudi taki, ki omejujejo lov 
in veljajo na večini varstve-
nih območij. Mednje sodijo: 
prepoved odstrela/odvzema 
divjadi na podlagi izjemnih 
dovoljenj, prepoved zalaza v 
januarju v več kot treh določe-
nih dnevih v tednu, vrsta pre- 
povedi rabe svinčenega šib- 
renega streliva, pa rabe lov- 
skega psa in mnoge druge pre-
malo premišljene omejitve, ki 
so v škodo lovcev. Skupaj z dr. 
Valentino Cecchini sta obraz- 
ložila tudi stanje v pokrajini 
Furlaniji - Julijski krajini. Na 
19 % površine te pokrajine 
veljajo na varovanih območjih 

parlamenta ob pristopnih po-
gajanjih Slovenije v EU. Ob 
predstavitvi mi je povedal, da 
eden od njegovih starih staršev 
izvira iz Polzele pri Celju in z 
nasmehom poudaril, da je zato 
četrt Slovenca. Zdaj ne deluje 
več v evropskem parlamentu, 
ima pa zato več časa in volje za 
lov in delovanje v evropskem 
lovstvu. Kot ste verjetno že 
brali v novembrskem Lovcu, 
je bil za novega predsednika 
FACE izvoljen sredi lanskega 
septembra. Dr. Ebner nas je 
povabil tudi na ogled lovske 
hiše, pravzaprav kar lovskega 
gradiča, kjer ima zbrane lov- 
ske trofeje svojega obilnega 
lovskega blagra. Zanimivo je, 
da je imel prav ob vsaki trofeji 
pripet trofejni list ali veljavno 
oceno krajevne ocenjevalne 
komisije.

Sprejem resolucije 
in zakljuœkov 
sreœanja

Zasedanje se je po pozdrav- 
nih in tudi za pregovorno 
južnotirolsko gostoljubnostjo 
zahvalnih nagovorih uradno 
končalo s poslovilno večerjo 
v enem izmed mnogih kmeč-
kih penzionov nad Bolzanom. 
Predstavljeni so bili zaključki 
srečanja in potrjena izhodišča 
za pripravo končne resolucije 
o temi zasedanja. Zgolj kot 
zanimivost naj zapišem, da 
nas je ob prihodu pozdravila 
Avsenikova Golica, ki jo je za-
igral domači lovski ansambel 
(z imenom Die Jaegerkrainer), 
in Avsenikov repertoar so igrali 
še pozno v večer. Pozornost do 
naše umrle legende narodno-
zabavne glasbe sega celo do 
daljnega Bolzana!

Naslednje jutro smo si ogle- 
dali še arheološki muzej v 
mestu, katerega glavna za-
nimivost je Oetzi, »mož iz 
ledu«, okrog 5.300 let staro 
naravno mumificirano truplo 
iz obdobja bakrene dobe, ki so 
ga leta 1991 izklesali iz ledu v 
Oetzlanskih Alpah blizu meje 
z Avstrijo na 3.210 m nadmor-
ske višine.

V oktobru letos bo na Tirol- 
skem naslednje zasedanje 
DSLZJAP – AGJSO.

Branko Galjot,  
univ. dipl. inž. gozd. 

je predsedoval kar šestnajst 
let (od 1997 do leta 2013), 
prevzel namestnik koroškega 
deželnega mojstra, dr. Walter 
Brunner. On je bil tudi edini 
kandidat za prihodnje vodenje. 
Predstavniki vseh sodelujo-
čih lovskih organizacij so dr. 
Brunnerja potrdili soglasno, 
izvolili pa so tudi šestčlan-
ski izvršni odbor skupnosti, 
v katerem slovensko lovstvo 
zastopata Franc Golija, častni 
predsednik skupnosti, in nje-
gov namestnik Janez Logar. 
V času aktualnega mandata 
skupnosti bo sedež v Celovcu, 
organizacijski sekretar pa bo 
Walter Kulterer iz koroškega 
lovstva. 

Obisk pri 
predsedniku FACE

Vendar petek, 23. 10. 2015, 
kot delovni dan še ni bil kon-
čan. Pozno popoldne so nas 
popeljali še na večerni obisk 
k dr. Michaelu Ebnerju, ki 
ima svoje posestvo v kraju 
srečanja, Klobensteinu. Novi 
predsednik Združenja evrop-
skih lovskih zvez (FACE) je 
znana politična in lovska oseb-
nost Južne Tirolske, svetovljan 
in ugleden gospodarstvenik. 
Bil je dolgoletni poslanec rim-
skega parlamenta in italijanski 
evroposlanec že od leta 1994. 
Posebno znan je slovenskim 
politikom in naši javnosti kot 
eden prvih in najglasnejših 
italijanskih politikov, ki so 
podpirali naše osamosvojit- 
vene težnje. Od leta 1995 je 
bil predsednik delovnega te-
lesa (delegacije) evropskega 

predpisani ukrepi, ki so v od-
nosih do lovstva še posebno 
poudarjeni v gorskih predelih, 
pa tudi na posebnih varstvenih 
območjih za ptice, kjer so se 
lovci morali privaditi na vrsto 
prepovedi in omejitev. 

Skupna površina območij 
Natura 2000 v Sloveniji po-
kriva več kot 37 % celotne 
državne površine, kar je med 
vsemi državami EU največji 
delež, sem za naše razmere v 
svoji predstavitvi stanja opisal 
(Branko Galjot). V Evropi je 
Slovenija tretja najbolj gozd- 
nata država (za Švedsko in 
Finsko), zato je razumljiv velik 
(71 %) delež gozdnih povr-
šin v omrežju Natura 2000. 
Naravovarstveni program na-
laga mnogim dejavnostim in 
strokam, tudi lovstvu, vrsto 
ukrepov in zadolžitev. Vsi 
ukrepi so »vgrajeni« v instru-
mente načrtovanja in določeni 
v letnih in srednjeročnih uprav- 
ljavskih načrtih, ki morajo 
biti pripravljeni tako, da so 
vse naravovarstvene zahteve 
območij Narava 2000 njihov 
sestavni del.

Po končanih predstavitvah 
poročevalcev je bila razprava, 
katere bistva so bila vnesena v 
sklepno resolucijo zasedanja.

Volitve organov 
delovne skupnosti

Statut skupnosti določa trilet- 
ni mandat organov skupnosti 
(DSLZJAP – AGJSO). Zadnje 
volitve so bile pred tremi leti 
v Celovcu. Takrat je vodenje 
skupnosti od vodje naše de-
legacije Franca Golije, ki ji 
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Avstralija: Plastika kot od- 
padni material postaja čedalje 

večja težava v naravnem okolju, 
pri čemer tudi vodne površine 
in oceani niso nobena izjema. 
Avstralski in angleški raziskovalci, 
ki so ugotavljali prisotnost plasti-
ke v prebavilih različnih morskih 
ptic, so ugotovili zelo zaskrblju-
joče rezultate, saj so prisotnost 
plastike našli kar v 60 % preba-
vil različnih vrst morskih ptic, 
kot so albatrosi, pingvini, vihar- 
niki … Po oceni omenjenih razi-
skovalcev naj bi se ta delež do leta 
2050 povečal celo na 100 %.

(Wild und Hund, 19/2015)

Nemčija: Iz preteklosti je zna-
nih veliko primerov poginov 

jezerskih orlov kot posledica za-
strupitve s svincem, ki je bil v 
obliki svinčenih šiber ali delcev 
krogel v truplih živali, s kateri-
mi se prehranjujejo jezerski orli. 
Raziskovalci enega od nemških 
inštitutov so tri leta ugotavljali, 
kako pomembna je velikost ko-
vinskih delcev, ki jih jezerski orli 
nehote zaužijejo med prehranje-
vanjem. Pri tem so si pomagali s 
trupli živali, v katere so vstavili 
različno velike kovinske delce. 
Ugotovili so, da so orli brez izje-
me zaužili vse kovinske delce do 
velikosti 3,5 mm in da so našli in 
se izognili zaužitju vseh delcev, 
večjih od 8,5 mm. Ugotovitev 
ima lahko tudi določeno praktično 
vrednost, saj bi se poginom zaradi 
tovrstnih zastrupitev lahko vsaj 
deloma izognili z uporabo tistih 
vrst lovskih krogel, ki ne vsebuje-
jo svinca, ali pa takih, pri katerih 
se svinec ne odloči od jedra krogle 
in ne razpade v manjše delce.

(Wild und Hund, 19/2015)

Nemčija: Zvezni kriminalistič-
ni urad (BKA) je avgusta lani 

zavrnil prošnje enainpetdesetih 
lovcev z Bavarske, ki so zaprosili 
za izredno dovoljenje za uporabo 
nočne strelne optike pri reševanju 
težav s preveč številnimi divjimi 
prašiči in posledično vedno več- 
jo škodo v kmetijskem prosto-
ru. Nočna strelna optika je sicer, 
podobno kot pri nas, uvrščena 
med orožje, katerega posest in 
uporaba sta prepovedana, ni pa 
prepovedana prodaja. Posest in 
uporaba tovrstne optike na lov- 
skem orožju v Nemčiji lahko 
kaznujejo z do triletno zaporno 
kaznijo in denarno kaznijo do 
5.000 evrov. To pa že pomeni, 
da je treba hkrati računati tudi z 
avtomatskim odvzemom lovske- 

Na kratko iz tujega tiska …

ga dovoljenja. Pri tem so zavrni-
li pozitivno mnenje bavarskega 
ministrstva za prehrano, kmetij-
stvo in gozdove, ki je uporabo 
nočne strelne optike ocenilo za 
enega od ukrepov pri reševanju 
težav z divjimi prašiči. V svojo 
pisno zavrnitev so zapisali tudi, 
da lovci in lastniki zemljišč niso v 
polni meri izkoristili vseh drugih 
možnosti, ki jim jih dovoljuje 
veljavna zakonodaja ter da tudi 
ukrepi in podatki, ki so jih prosilci 
in deželno ministrstvo navajali 
v svojih vlogah in mnenju, niso 
bili primerno velikopovršinsko 
uporabljeni in ustrezno statistično 
potrjeni. Bavarsko ministrstvo za 
kmetijstvo je bilo nad odločitvijo 
BKA razočarano, na drugi strani 
pa je Bavarska lovska zveza tako 
odločitev pozdravila. Tudi po pri-
tožbi na omenjeno odločitev je 
Zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve odločitev BKA potrdilo 
z obrazložitvijo, da na podlagi 
veljavne orožne in lovske zakono-
daje drugačna odločitev preprosto 
tudi ni mogoča.

(Wild und Hund, 19/2015; 
Deutsche Jagd Zeitung, 10/2015)

Nemčija: Med skupnim lo-
vom v državnem lovišču v 

revirju Glashütte v kraju Kreuth 
je novembra 2014 eden od gostov 
uplenil vodečo gamsjo kozo. Žival 
je pred tem pritekla na stojišče k 
enemu od poklicnih lovcev, ki se 
za strel ni odločil, saj ni bil prepri-
čan, da koza ni vodeča. 43-letni 
lovec na sosednjem stojišču pa je 
omenjeno kozo uplenil. Kasneje se 
je pri iztrebljenju izkazalo, da je 
njeno vime polno mleka. Sledila 
je prijava na okrožno sodišče, ki 
je odločilo, da gre za malomarno 
dejanje in je omenjenega lovca 

za kršenje okoljske zakonodaje, 
za poplačilo odvetniških in sod-
nih stroškov …), kar je največji 
znesek, ki je bil kadarkoli izpla-
čan za takšne nesreče. Približno 
petsto milijonov US$ na leto bo 
porabljenih za obnovo obalnega 
območja, ki je bilo zelo prizade-
to v katastrofi, in to za obdobje 
naslednjih petnajstih let.

(Hunter's Path, 3/2015)

Južna Afrika: Med vožnjo in 
ogledom divjih živali v enem 

od živalskih parkov, ki leži med 
Johannesburgom in Pretorijo, je 
lev smrtno poškodoval 29-letno 
Američanko, ki je sedela v teren-
skem vozilu. Ženska je sedela na 
sovoznikovem sedežu in imela od-
prto okno, kar je bilo sicer strogo 
prepovedano. Nenadoma je nanjo 
skozi okno skočil lev in jo napadel. 
Pri tem je bil poškodovan tudi voz-
nik, sicer vodnik na tem ogledu, ko 
je želel rešiti napadeno žensko. Ob 
kasnejšem analiziranju dogodkov so 
ugotovili, da sta bili obe avtomobil-
ski okni povsem odprti. Reševalna 
ekipa je sicer leva odgnala od mesta 
napada, vendar nesrečni ženski žal 
niso mogli več pomagati.

(Hunter's Path, 3/2015)

Pripravil: mag. Janko Mehle
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obsodilo na plačilo denarne kaz- 
ni v višini trideset dni zaporne 
kazni. Odločitev sodišča še ni 
pravnomočna, saj se je obtoženi 
na izrečeno kazen pritožil.

(Pirsch, 18/2015)

Nemčija: V zvezni deželi Thü- 
ringen so raziskovalci v po-

gorju Harz odkrili risinjo s kar 
petimi mladiči, kar je za omenjene 
kraje svojevrsten rekord. Risinja 
z oznako »F5«, ki je sicer oprem- 
ljena s telemetrično ovratnico, se 
je tedaj dalj časa zadrževala na 
istem mestu, zato so raziskovalci 
domnevali, da je skotila in so šli 
preverit leglo. Kljub sicer veliki 
smrtnosti med mladiči je septem-
bra živelo še vseh pet mladičev.

(Pirsch, 18/2015)

ZDA: Glavni državni tožilec 
zvezne države Luisiana je 

sporočil, da se je država končno 
pogodila z britansko naftno druž-
bo British Petroleum za skupno 
odškodnino v višini 18,7 milijarde 
US$. Odškodnina je bila izplačana 
zaradi razlitja nafte aprila 2010, 
ko je iz enega od tankerjev ome-
njene britanske družbe izteklo v 
morje in kasneje zaneslo na obalo 
omenjene zvezne države kar 3,19 
milijona sodčkov nafte (dogodek 
velja za eno od največjih tovrstnih 
naravnih katastrof v zgodovini). 
Med drugim je ob tem dogodku 
izgubilo življenje tudi enajst lju-
di, popolnoma uničeni pa so bili 
mnogi naravni habitati živali na 
tamkajšnjem območju in poginile 
so številne prostoživeče živali, 
predvsem ptice in morski sesalci. 
Država Luisiana bo od tega zneska 
prejela več kot deset milijard US$ 
odškodnine (za ekološko in gospo-
darsko škodo, za družine umrlih, 

Popravek
V decembrski številki glasila 

Lovec je pri navajanju statistič-
nih podatkov o odstrelu divjadi v 
Avstriji v lovskem letu 2014/15 
nastala neljuba napaka, in sicer pri 
jelenjadi. Pravilna številka uplenjene 
jelenjadi v omenjenem lovskem letu 
znaša 51.677 glav (in ne 951.677, 
kot je navedeno pomotoma). 

Za napako se iskreno opravi-
čujemo.



luči podkrnskih zaselkov: Sivci, Krn, 
Vrsno …

 »Nič se ne čudim goriškemu slavčku, 
da je napisal pesem Srce pa gor mi 
sili …« sem se spomnil Gregorčiča.

»Tudi to je napisal: ‘Tod sekla bridka 
bodo jekla’ …«

»Res. Preroške besede, ki so se ures- 
ničile. Tega jekla je še danes dosti pov-
sod tu okrog.«

»Šicgrabni so ravno nad nama. 
Rajnki oče, ki je bil desetnik bošnjaških 
ostrostrelcev, je dostikrat pripovedoval, 
toda kaj, ko nas otroke to ni zanimalo. 
Spočetka so bili na Mrzlem vrhu mad- 
žarski vojaki, potegnjeni iz rezerve. Šele 
pozneje so prišli Bošnjaki. Bili so divja-
ki. Rajnki je dostikrat pripovedoval, da 
so se napili ruma in potem so šli dol v 
laške kaverne in jih poklali. Brez strela. 
Potem je bil nekaj časa mir.«

»Tudi moj stari oče je bil ogrski 
vojak, narednik 50. pehotnega polka. 
Vemo, da je bil dvakrat odlikovan. 
Po preboju je pustil svoje kosti nekje 
ob reki Piavi, v času, ko je bila moja 
mama stara dober teden. Doma še hra-
nim njegovo sliko.«

Zagledal sem se v obris Krna, ki ga 
je počasi pobirala tema. Le kako so 
preživljali dolge večere vojaki, ki jih 
je piš evropske vojne pahnil v neznano 
deželo.

»Monte Nero so ga imenovali 
Italijani,« se je oglasil Drejc, kot bi 
slutil, da so mi misli zaplavale stoletje 
nazaj.

»Divje je moralo biti takrat.«
»Divje. Več kot dve leti so bili vkopa-

frontna črta ustalila nad pašniki na 
meji s planino Pretovč in se v devetin-
dvajsetih mesecih ni več premaknila. 
Avstro-ogrski branilci so se utrdili 
nad skalno prelomnico nad pašnikom. 
Italijani so svoje jarke in kaverne 
skopali in zvrtali v skalovje tik pod 
avstro-ogrskimi položaji. Pod južnim, 
prepadnim robom pašnika so Italijani 
izklesali pot, ki je bojišče povezovala  
z zakloni in bivališči enot v neposred- 
nem zaledju na južnem pobočju, pod 
koto 1186. V prizadevanjih, da bi pre- 
bili nasprotnikovo obrambo, so v prvi 
frontni črti nagrmadili ogromno orož-
ja in vrtali predore proti nasprotniku, 
da bi njegove položaje razstrelili z 
minami. Vse to ni prineslo nobenih 
rezultatov – Mrzli vrh je postal eno 
najbolj zloveščih imen na soški fronti. 
(Informacijska tabla Poti miru, posta-
vljene na planini Lapoč).

»Lepo imaš tukaj,« sem pohvalil svo-
jega spremljevalca. 

»Ja. Precej ur sem zabil v teh stenah 
in tramovih. In vse sem moral prinesti 
na hrbtu sem gor.«

»Saj, sem s Pretovča bi lahko z majh-
nimi stroški potegnili cesto.«

»Niti slučajno ne. Potem bi mi ropo-
tali tu okrog motokrosisti in traktorji.«

»To imaš prav. Mir imaš tu, da te bo-
lijo ušesa. In lep razgled.«

Planina Lapoč je prislonjena na za- 
hodnem pobočju Mrzlega vrha, na viši-
ni skoraj tisoč dvesto metrov. Desno se 
dvigajo dvatisočaki, spodaj so krnske 
planine. Skozi redko drevje so migetale 

Kar nekaj let je Drejc na hrbtu vlačil 
tja gor material in opremo ter krpal 
propadajoči hlev na planini. Pokrpal in 
prebarval je vojaško pločevino, s katero 
je bil prekrit hlev, pozidal razmajano 
kamenje in utrdil stene. Zamenjal je 
nekaj strešnih tramov in lesen opaž. 
Uredil si je skromen bivak, umaknjen 
daleč od civilizacije. V enem prostoru 
je bilo zbito ležišče, štedilnik, miza s 
stoli in v kotu korito. Tekoče vode ni 
bilo. Hlad je vel od sten, ki so bile do 
polovice vkopane v kamnito pobočje. 
Mrzli vrh ni bil zaman mrzli. Prijatelj 
je zakuril v starem štedilniku, jaz sem 
iztovoril vso kramo in naglas koval je-
dilnik za naslednje dni. Ko je zagorelo, 
je Drejc še dobro naložil, nato sva šla 
ven, pred bivak. 

Mrzli vrh se kot ogromna štiristrana 
piramida dviga več kot tisoč tristo 
metov visoko nad dolino Soče. Južna 
plošča je obrnjena na rečno dolino, za-
hodna proti Kobaridu, severna v Rdeč 
rob, vzhodna pa na tolminsko kotlino. 
Zadnji sončni žarki so se uprli v dva-
tisočake, ki sva jih imela kot na dlani. 
Kot ogromen okop se vlečejo proti 
zahodu: Rdeč rob, Vrh nad Peski, 
Batognica in zadaj mogočni Krn. Z 
mrakom se je prižgala luč v planinski 
koči tik pod vrhom. Planinska koča 
stoji na mestu, kjer so italijanski vo-
jaki med obema vojnama postavili 
spomenik osvojiteljem Krna v veliki 
vojni.

Po italijanskem zavzetju planine 
Lapoč v prvih dneh junija 1915, ob  
začetku bojev na soški fronti, se je  
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Gor na planino Lapoč sva 
prišla v pozno poletnem 
popoldnevu. Na planini 
Pretovč sva pustila avto. 
Tam sva oprtala vsak 
svoj nahrbtnik, vzela 

orožje in se podala proti zahodu, po stezi 
okrog Mrzlega vrha. Pri koritu sva še 
napolnila dve plastenki z vodo in po pol 
ure hoje sva bila pred bivakom. Drejc je 
odšel nekam zadaj in se vrnil s ključem v 
roki. Odprl je v temen prostor in neprije-
ten hlad mi je obliznil prepoteno čelo.

In samo strel …
JOÆE LEBAN - DROLŒ

Prva nagrada Javnega natečaja (2015) za najboljše besedilo z lovsko tematiko

Levo izstopa Mrzli vrh, za Kaninom zahaja sonce, desno se dviga Krn.



ni zgoraj. Poleti v vročini in brez vode, 
pozimi v snegu in ledu, v pomanjkanju 
in brezupju. In takrat so bile zime z 
veliko začetnico, ne tako kot danes. 
Oktobra je zapadel sneg in potem se je 
držal vse do maja.«

Ko so dotedanji zavezniki zabodli 
ostarelemu cesarju nož v hrbet, je 
generalštab tedanje monarhije moral 
hitro ukrepati. Avstro-ogrska vojska, ki 
je bila na meji, se je brez boja umakni-
la na črto Rombon – Bovec – Tolmin 
– Sabotin – Gorica – Devin. V začetku 
poletja leta 1915 se je odprla tretja 
fronta in vojaški stroj je postrgal še 
zadnje vojaške obveznike v monarhiji. 
Nekaj je bilo domačinov, črnovojnikov, 
kot so rekli starejšim vojaškim obvez- 
nikom, domačinom, večina pa je bila 
ogrskih mladcev, ki so jih že prej urili 
za vzhodna bojišča. Med slednjimi je 
bil tudi moj stari oče. Z vlakom so jih 
prepeljali v zaledje fronte, nato pa so 
jih poslali v visokogorje. Tako ni čudno, 
če so že takoj v začetku italijanskih na-
padov izgubili strateški vrh Krna. Samo 
srčnosti črnovojnikov je šla zasluga, da 
niso osvojili tudi le streljaj oddaljene 
Batognice. Ogrski vojaki niso bili vaje-
ni ne visokogorja ne vojskovanja v eks- 
tremnih razmerah. Italijani so se vko-
pali na vrhu Krna, avstro-ogrske sile 
pa na Batognici. Začela se je pozicijska 
vojna, ki se je skozi dvanajst ofenziv 
vlekla dve leti in pol.

»Kakšne načrta imaš za jutri?« sem 
spremenil temo.

»Gor bova šla, vrh Lipnika,« je bil 
odločen Drejc.

»Prav. Ti že veš.«
»Zgodaj zjutraj in pozno popoldne, 

ko popusti vročina, se gamsi radi pa-
sejo vrh Lipnika. Tam sta dobra paša 
in dober razgled. Vse imajo pod kon-
trolo.«

* * *

Zaklenila sva vrata bivaka za seboj. 
Drejc je porinil ključ pod okensko po-
lico.

»Tako. V pol ure bova zgoraj. Puške 
ne bom nosil s seboj. Računam nate, da 
si dober strelec.«

»Kot veš. Do sedaj nisem imel težav.«
Z jutranjim mrakom sva zapustila 

planino. Zadaj za bivakom sva se za- 
čela dvigati in kmalu sva bila v šic-
grabnih. S težavo sva se pretikala med 
razkopanimi jarki, iz katerih je raslo 
skrivenčeno drevje. Drevje, kot bi ga 
upogibala preteklost. Vmes so bili pre-
pereli ostanki bodeče žice, zvitega be-
tonskega železja, ostanki pločevine in 

gan Napoleon, ki jo je v imenu demo-
kracije in liberalizma prečkal višje gori 
pri Kobaridu. Še dandanes stoji tam 
kamniti most, ki nosi njegovo ime. Sto 
let pozneje jo je prečkal moj stari oče, 
v čast cesarju in monarhiji. Prečkal je 
vse tri sestre, Dravo, Savo in Sočo, saj 
je bil rojen na spodnjem Ogrskem, tik 
ob reki Dravi. Na žalost jih je prečkal 
le v eno smer. 

»Poglej jih. Že vstajajo.«
Drejčeve besede so me dregnile in hit- 

ro sem se obrnil. Na drugi strani doline 
se je prikazal gams in potem še eden in 
še eden. Dvignil sem se na komolce in 
potem na kolena. Dvogled sem potegnil 
k očem in prečesal nasprotni greben.

»Pazi. Ne dvigaj se! Ti gamsi imajo 
na vsakem roglju oči,« me je dregnil 
Drejc. Toda bilo je prepozno. Gamsi so 
obstali, pogledali v najino smer in se 
vznemirili. Kot po ukazu so se obrnili, 
izginili in se na naslednji dolini umak- 
nili v gozd.

»Hudič, ti imajo izkušnje. Tudi naj-
bolj oprezni so, ko prilezejo na pasišče. 
Ko enkrat pričnejo s pašo, potem je 
lažje.«

»Ja nič. Te sva zamočila. Kaj naj 
narediva sedaj?« sem skesano vprašal 
Drejca.

»Spustila se bova nazaj dol, nad 
šicgrabni pojdeva proti Pretovču, čez 
in okrog Mrzlega vrha. Obideva jih 
z druge strani. Tam bova imela sicer 
slabši veter, toda z malo sreče dobiva 
rogača.«

Vrnila sva se po stezi skozi ruševje 
in nad šicgrabni zavila okrog grebena. 
Tam so naravni previsi nudili branilcen 
zavetje. V živo skalo so bile izkopane 
kaverne, spredaj so se grmadili kupi 
kamenja, pomešani z raztrganimi šrap- 
neli, ostanki granat, raznih pločevink 
in kdove česa še. Zob časa je marsikaj 
spremenil v neprepoznavno obliko. 
Nikjer ni bilo videti ostankov barak, saj 
je bilo edino varno zavetje izkopano v 
nedrje Mrzlega vrha. 

»Človek ne more verjeti, kaj lahko 
človeške roke izdolbejo.«

»Tudi ti bi kopal, če bi nad tabo le-
tele granate,« je bil piker Drejc. »Tu 
spodaj je najbolj krvavi predel. Rajnki 
je vedel povedati, da je bil cel greben 
pokrit s trupli italijanskih vojakov. 
Italijani so avstrijske položaje najprej 
zasuli s topništvom. Ti so se skrivali v 
kavernah, ki so ob prenehanju obstre-
ljevanja točno vedeli, da sledi napad 
pehote. Ko je pehota napadla, so jih 
branilci potolkli.«

Molče sem opazoval jarke, kaverne 
in si v svoji domišljiji predstavljal 
krutost in brezizhodnost položaja bra-
nilcev. Kot krti so dan za dnem ždeli 

kupi kamenja, ki so ga branilci iztrgali 
hribu.

»Tukaj morava čez. Potem bo lažje.«
Zunaj na grebenu sva se začela dvi-

gati in kmalu se nama je odprl pogled 
navzdol na Soško dolino. Bila je še v 
mraku. Gor je prihajal zamolkel hrup 
prometa in premikajoče se lučke so  
kazale, kje je cesta. 

»Tako. Sedaj greva še malo naprej, 
do polic. Tam se bova pritajila,« je za-
šepetal Drejc.

Uhojena steza, na katero sva prišla, je 
dala vedeti, da je vrh Lipnika obiskana 
točka gamsarjev. 

»Ja, kar nekaj gamsov smo odnesli 
od tod. Toda letos ni padel še noben,« 
so bile spodbudne besede.

»Prav. Obeta se lep dan,« sem poka-
zal na meglice v dolini. Zgoraj je bilo 
brez oblaka. Roj mušic se je že prebudil 
in naju nadlegoval. Steza se je spretno 
izvila iz ruševja in nenadoma sva bila 
na kamniti polici.

»Tukaj,« je potiho dejal in z roko 
pokazal na kamnito polico. »Tukaj se 
bova pritajila. Ko se bo zdanilo, bodo 
začeli vstajati, če so seveda v bližini.«

»Prav.«
Zadaj za rušev grm sem vrgel staro 

pelerino in se udobno zleknil nanjo. 
Z dvogledom sem poizkušal prei-
skati pobočje, vendar mi je svetloba 
vzhajajočega sonca lomila svetlobo. 
Nič. Obrnil sem se na bok in pogledal 
navzdol v dolino. Iz jutranje meglice 
se je s svojo kačasto obliko prebijala 
smaragdna lepotica, hči planin. Koliko 
let že teče, koliko stoletij in tisočletij. 
Koliko vojska je šlo čez v obe smeri in 
potem tudi nazaj. V eni smeri zmago-
slavno, v drugo poraženo. Dvesto let je 
minilo, odkar je bil dokončno prema-
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celem dnevu in uspešni jagi paše.  
V vsak kotiček telesa mi je zlezel.«

»Na lovsko hvala. Tako je tudi prav. 
Saj je bilo celo telo z nama.« Tudi sam 
sem si natočil in ga zlil po grlu. Lepo 
me je pogrel in mi premaknil vampe. 
»Kaj bova kuhala?«

»Makarone. Edino, kar so nam 
Italijani dobrega pustili, so makaroni. 
In dobro jih bova poplaknila.«

Zvečer sva sedela zunaj pred biva-
kom. V mraku je vrh Krna zopet mige-
tala lučka, na planini Lapoč pa sva bila 
sama. Okoli naju se je vil dim iz bivaka 
in nama dajal občutek domačnosti. 

»Danes je noč utrinkov. Mogoče pa 
bova videla katerega,« se je spomnil 
Drejc.

Pretegnil sem noge, glavo sem nagnil 
nazaj in se zagledal v pozno poletno 
nebo. Milijoni zvezd so že tisočletja 
na nebu in če se katera utrne, se nič ne 
obrne. Le človek s svojim početjem 
večno gradi, uživa sadove in potem 
ruši. Koliko človeških življenj je ostalo 
na Mrzlem vrhu, da smo po stoletju 
zopet tam, kjer smo bili. Kaj je gnalo 
napadalce, da so se brezupno in brezus- 
pešno zaganjali v to prevrtano, ožičeno 
in branjeno skalovje. Ideologija širje-
nja nekega kraljestva? Dve leti in pol, 
skozi dvanajst ofenziv, so se brezupno 
zaganjali, napadali, umikali in pobirali 
mrliče. Kaj je držalo manj številne in 
slabše opremljene branilce vseh narod- 
nosti, da so kopali jarke, vrtali v živo 
skalo in odbijali napade za napadi? 
Ideologija neke mačehovske monarhije. 
Monarhije, ki jim je bila njihov dom in 
zavetje. Monarhije, ki se je raztezala od 
Jadranskega morja do osrednje Evrope, 
od švicarske meje do Karpatov, monar-
hije, ki ji je več kot šestdeset let vladal 
izkušen cesar. Zavedali so se, da je 
monarhija, pa četudi je bila mačehovska 
in polna nezadovoljstva, njihova edina 
možnost. Prav je napovedal stari nemški 
kancler Bismarck: »Brž ko bo cesar 
Franc Jožef zlezel v sedlo, boste videli, 
da mu bodo narodi v cesarstvu sledili.«¹ 
Kaj prihaja od jugozahoda, niso vedeli. 
Slutili so, da jih bodo v primeru poraza 
zdesetkali, prodali in med seboj sprli.

V stoletju, ki je sledilo, se je vse to 
tudi zgodilo. Dandanes poizkuša so-
dobna Evropa pokrpati obliže na rane 
velike morije. Poizkuša združiti narode 
in zgladiti spore, ki so se skozi deset- 
letje poglabljali in so ponovno, v manj 
kot dvajsetih letih po veliki vojni, s še 
večjo srditostjo zopet udarili na dan. 

In samo strel v Sarajevu … 
Če ne bi bilo strela, tudi ne bi bilo te 

zgodbe.
¹ Iz knjige Franc Jožef, str. 612 – Jean Paul 

Bled

jaški poti, obrnila proti zahodu. Tudi  
na tisti strani so bila kaverne:

»Italijanske,« je omenil Drejc. 
»Italijani so sem gor zvlekli ogromno 
topništva in municije. Manjkala sta jim 
le pogum in srčnost.«

»Ja. Kot da bi vedeli, da segajo po 
nečem, kar jim ne pripada.«

V zavetju kaverne sva počakala. Ven 
je vel hlad Mrzlega vrha, pred nama je 
bila zapuščena senožet. Poletna suša je 
krivenčila listje posameznih osamel-
cev. Sonce se je povleklo že daleč po 
Kolovratu in dolge sence so oznanjale 
konec poletja. Jesen je bila pred durmi, 
najlepši čas lovcev.

»Tu počakaj. Sam pogledam naprej,« 
je skoraj očitajoče dejal Drejc in se  
očitno spomnil moje jutranje neučaka-
nosti. Prihuljeno in počasi, skoraj po 
vseh štirih, se je povlekel iz zavetja. 
Kot duh mi je izginil izpred oči. Potem 
sem ga zagledal, kako ritensko prihaja 
nazaj in mi maha. Srčni utrip mi je ne-
nadoma zamenjal hitrost. Tako. Sedaj 
bo, kar bo.

»Zadaj je. Na drugi strani grape, na 
senožeti. Starejši kozel je. Ne vem, od 
kje se je vzel. Sedaj je vseeno. Dober 
bo. Sam pojdi naprej, previdno. Za oba 
ni prostora. Daj!«

Hitro sem pograbil puško in pogledal, 
če je vse, kot mora biti. 

»Nahrbtnik vzemi s seboj. Za podlo-
žit,« so bila zadnja Drejčeva navodila. 
Oprtal sem še nahrbtnik in se vrgel na 
vse štiri. Po stezi sem se splazil okrog 
roba, ki je zastiral pogled notri na seno-
žet na nasprotnem pobočju. Potem sem 
ga kmalu opazil. Gams se je brezskrbno 
pasel, v smeri stran od mene, nekoliko 
nad potjo. Bil je skoraj idealna tarča 
in z vsakim korakom mi je lepše kazal 
pleča. Nič nisem opazoval in ocenjeval, 
saj sem se zanesel na Drejčeve izkuš- 
nje. Potegnil sem se še malo naprej, do 
skale, ki se je prikotalila dol s previsa 
in se ustavila na poti. Nahrbtnik sem 
previdno položil na vrh in čez položil 
puško. Potem sem se stisnil zadaj in 
pomeril. Križec se je ustavil za pleči 
in – nehal sem dihati. Čez Mrzli vrh se 
je razlegel strel, zgoraj so se oglasile 
kavke. Kozel je klecnil in zdrsnil po 
suhi travi.

Z mrakom sva bila pred bivakom na 
planini. 

»Tako. To je za nama,« je Drejc od-
klenil vrata. »Gamsa bova obesila zu-
naj; naj se ponoči ohladi.« 

Stopila sva v prostor. 
»No, tudi midva se morava ohladiti,« 

sem potegnil steklenico žganja z oken-
ske police. Nalil sem mu »štamperle«.

»Na lovski blagor,« se je Drejc prijel 
zadaj za klobuk in ga nagnil. »Paše. Po 

v podzemlju in poslušali žvižganje 
granat.

Lovska steza je speljana s planine 
Pretovč večji del po starih vojaških po-
teh, okrog in okrog Mrzlega vrha. Tam 
sva jo mahnila z Drejcem. Zgoraj nad 
planino je v živo skalo vklesana kaver-
na, v kateri so ogrski branilci postavili 
kapelico s skromnim oltarjem, kamor 
so se lahko v zavetju pred šrapneli za- 
tekli in pomolili k tistemu, ki je tam 
gori pozabil nanje. Nekateri poslednjič. 

Nad kapelico sva prečkala vzhodno 
pobočje, preplezala ograjo, ki omejuje 
planino, in pogledala v dolino Soče z 
druge strani.

 »Poizkušala jih bova obiti. Toda 
tukaj, na sončni strani jih ne bo. Malo 
počijeva, pomalicava in počakava, da 
se sonce prelomi. V popoldanskem 
hladu lahko pride kateri spodaj ven iz 
gozda.«

»To so pametne besede,« sem dregnil 
spremljevalca. »Saj hodiva že od jutra. 
In kruli mi tudi, kod da bi imel divje 
prašiče v vampih.« 

Drejc je poiskal prisojno zavetje, od-
ložil nahrbtnik in z dvogledom prečesal 
južno pobočje pred nama. 

»Da naju ne preseneti kakšen diver-
zant. Nikoli ne veš. Mladi gamsi so ra-
dovedni in hormoni se jim premaknejo 
prej kot starim.«

Obrisal sem si preznojeno čelo in od-
ložil nahrbtnik. Puško sem prislonil ob 
macesnov štor ter pogled okrog sebe, 
da nama ne bi delal družbo neprijazen 
plazilec. Opazoval sem Drejca. 

»Nič. Počakajva, saj imava čas.«
Zmeren vzhodnik nama ni bil naklo-

njen, saj bi imela veter v hrbet, toda 
pregnal je vsiljive mušice. 

»Veter se bo popoldne obrnil,« je 
pripomnil Drejc, kot bi mi bral misli. 
»Popoldne se začne dvigati ob pobočju 
vzgornik in premaga vzhodnik.« 

Izvlekla sva malico. 
»To je najlepši del jage. Takole na 

opoldanskem soncu in da imava še pol 
dneva pred seboj,« sem se pretegnil in 
užival. Imela sva dan, kot bi ga naro-
čila. Nebo je bilo brez oblaka, le posa-
mezne koprenaste meglice so posrkale 
meglo iz kotline. Na drugi strani Soče 
se je vlekel hrbet Kolovrata, po vrhu 
katerega teče državna meja. Meja, ki so 
jo skozi stoletja porivali sem in tja.

Po dobri uri počitka sva se premakni-
la. Veter se je obrnil in v vzgonski sapi 
so zamigljale suhe trave. Drejc je še 
enkrat pregledal pobočje pred nama.

»Vidiš, veter se obrača. Počasi bova 
šla naprej. Za prvim grebenom bova 
počakala.«

Prišla sva ven na južno stran in se po 
stezi, ki se je vila po nekoč široki vo- 
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Skratka: Prijetna, žlahtno nostalgična in moralno kritična zgodba, v katero je vpleteno 
veliko resnic – iz preteklosti in sedanjosti-

A boš z njim otroke strašil ali kaj? (Psevdonim: Konrad Pesniški): 24 točk
Marjan Toš iz Lenarta
Iztočnico za to zgodbo najdemo v misli, vpleteni v pripoved: »Čas je že, da jih podoživim 

in izpovem (spomine, op.). Za vedno, v zahvalo vsem, s katerimi sem se rad družil in so 
mi v lovu in tudi v življenju veliko pomenili. Vsem tistim, ki so delili radosti življenja in 
čarobnosti lova, in še bolj tistim, ki so znali ceniti darove matere narave …«

Za okvir zgodbe avtor vzame znan in hvaležen prijem literarno pišočih lovcev – čakanje 
na divjad na preži, ob tem se v lovcu sproži spominjanje, prepletanje preteklosti in sedanjosti 
ter razmišljanje ob vsem tem. Zgodbo začne obetajoče (sicer motijo obrabljene besedne 
zveze, recimo: … zadnji sončni žarki grejejo naravo; sončni žarki se lenobno izgubljajo …) 
A že podoba kravarja, ki pisca spomni na starega Pihlerja, je s sočnim ljudskim jezikom 
bolj polnokrvna. Potlej se spomini pletejo naprej … Pred nami zaživi oštir in lovec Maks 
– iz njegove prigode z uplenjenim gamsjim mladičem je zrasel tudi naslov pripovedi, ki se 
prav tako konča iz spomina – na dva gamsja lova: iz malo bolj oddaljene preteklosti, ko 
še mladi avtor upleni kapitalnega kozla in iz bližnjega minulega časa, ko namesto starega 
gamsa, kot pričakujemo, upleni kozliča – malega črnega 'hudička' z majhnimi špičastimi 
roglji – »a boš z njim otroke strašil ali kaj …« – a je vseeno zadovoljen. Starejši lovci pač 
gledamo na lov z drugačnimi očmi.

Simpatično je navajanje imen manjših krajev v manj znanih pokrajinah, ki jih vsaj večina 
lovcev slabše pozna (Slovenske gorice, Kozjak …). Tako nevsiljivo spoznavamo našo deželo, 
skozi oznake ljudi v njej tudi njeno dušo. Dobra je tudi primerjava polpreteklega časa s 
sedanjim. Škoda le, da pri slikanju ljudi »nad Dravo« avtor zaide v obrabljenost. Zgodovinski 
vložki pisanje sicer obogatijo (na primer o kapelici sv. Primoža), a so napisani neliterarno, 
kot bi bili vzeti s spleta. Tudi strokovni izrazi ne sodijo v leposlovje (spominska impresija, 
rekatolizacija). Celotna zgodba se utegne komu zdeti malo razvlečena.

Če odmislimo, kar nas pri tem besedilu morebiti moti, je A boš z njim otroke strašil ali 
kaj? vešče kramljajoče pisanje. Čutimo, da je avtor svoja razmišljanja in občutenja moral 
povedati, skoraj kot dolžnost in obveznost.

Sporočilo celotnega pisanja bi lahko strnili v močno spoznanje, ki se utrne na preži 
čakajočemu lovcu: »Kako je svet lep! In dom je svet!« 

Zgodba lovčeve žene (Psevdonim: Lovčeva žena): 24 točk
Polona Vec iz Kostela
Splošen in morebiti manj posrečen naslov v bralcu na začetku o še neprebrani 'zgodbi' 

ustvari nekakšno vnaprejšnjo 'rezervirano mnenje', a ob branju kaj kmalu začutimo, da je 
to pisanje radoživo in spretno, s pravo mero duhovitega humorja. Pisec – verjetno res ena 
od žena lovcev – o svojem lovcu piše z dobrohotne razdalje, čutiti pa je, da ga ima res 
rada in ga sprejema takega, kot je. Tako zelo dobro ga označi, da se bo v zgodbi spoznal 
marsikdo od nas. To pa nas že spominja na našega literarnega klasika Frana Levstika, ki 
v Popotovanju od Litije do Čateža zapiše, da se mora bralec v zgodbi prepoznati, kot bi 
se pogledal v ogledalo.

Domiselna zgodba, drugačen pogled na lovce in lov sploh.

Skupni lov (Psevdonim: Podgrivar): 22 točk
Slavko Prezelj iz Predvora
Začetek je obetajoč, pozorni postanemo na piščev smisel za podrobnosti, ki s ponavljanjem 

postanejo simptomatične in literarno učinkovito ponavljajoče se (osrednja oseba ima klobuk 
tri prste v levo …), četudi je pisanje na začetku za spoznanje razvlečeno.

Besedilo je sproščujoče, v pravi meri humorno, čuti se, da se pisec ob pisanju zabava 
– kot bi iz ozadja slišali njegov tihi smeh. Zgodbi bi lahko rekli, da je lovska – v bolj 
lahkotnem, a hkrati resnem pomenu besede. Resna tematika, napisana na lovsko šaljiv 
način, napisana kot duhovit odgovor na vedno večje in nekritično javno razpoloženje proti 
lovu in lovcem.

Akterji so navedeni z imeni, priimki in funkcijami, iz česar lahko sklepamo, da v njej 
nastopajo resnične osebe. 

Lov z namenom (Psevdonim: Pričevalec): 22 točk
Emanuel Vidmar iz Ajdovščine
Dogodek je sam po sebi dovolj močan, da nudi piscu, da bi lahko iz njega ustvaril 

literarno močno besedilo, a Pričevalec tega ni znal izkoristiti. 
Jezik v zgodbi je izrabljen, klišejski; kot bi avtor 'prepisoval' od piscev pred njim – ne 

le lovskih (se je svetilo na tisoče zvezd; se je bohotila mogočna polna luna; medla lunina 
svetloba; prvi sončni žarki so osvetlili gorski vrh; blažen zaradi prisostvovanja pri prebu-
janju novega dne v objemu prekrasnega gorskega sveta …). Konec je patetičen: umirajoči 
vojak izreče velike besede, ko naroča prijatelju, naj varuje njegovega sina – kot bi umiral 
na gledališkem odru (»Čuvaj kri, ki je vzklila iz mene!«). Avtor skonstruirano poudarja tesno 
povezanost med mrtvimi in živimi, ko se Eros in Tanatos zlijeta v daritvi mrtvega gamsa 
pokojnikovemu otroku, ki nosi njegov genski zapis. 

… kot gams (Psevdonim: Špela): 22 točk
Jernej Marolt iz Šmartnega pri Litiji
V tem besedilu je opisana temna stran lova; spontano iskreno, občutek pa imamo, kot 

bi se avtor ne zavedal zla, ki ga povzročamo lovci. Zato se vprašamo, ali je objokovanje 
po strelu pristno ali je le sprenevedanje. Saj le obžalovanje ni dovolj … 

Aktualen tragičen dogodek v gorah, ki ga sporočijo mediji obveščanja, v avtorju vzbudi 
spomine na ranjenega gamsa na polici v steni. Dobro sta opisana strel na gamsa in kesanje 
po tem dejanju, višek zgodbe pa je spremljanje in opisovanje njegove smrti, dokler se smrtno 
ranjena žival ne požene v prepad.

Škoda, da se avtor ni izognil izrabljenim papirnatim besedam in podobam (čudovito, 
kavica, odpadajoče listje, nežna sapica …; megle – mlečno bela krila; vrhovi – na njih je 
tisočero barv …).

Franc Černigoj, predsednik žirije 

Na javni natečaj za literarna besedila z lovsko tematiko v letu 2015 je prišlo devet 
besedil. 

Če smo zadnja leta, predvsem lani, potarnali nad kakovostjo besedil, je letos drugače 
– čisto vsa prispela besedila so dobra, tudi zelo dobra so med njimi, tako da žirija pri izbiri 
prvih treh ni imela lahke odločitve! 

A pravila so jasna. Komisija (Franc Černigoj, Bojan Avbar in Edvard Lenarčič) je v 
predpisanem roku prispela besedila ocenila (povprečje skupnega števila točk) in jih takole 
razvrstila: 

1. mesto: In samo strel … (Psevdonim: Mrzli): 28 točk
Jože Leban - Drolč z Mosta na Soči
V začetku sledimo zapovrstnim dogodkom: lovca gresta v visokogorje na lov. V bivaku 

pod Mrzlim vrhom nad Sočo, znanim iz prve svetovne vojne, zakurita in se usedeta na sončno 
stran mrzlega zatočišča … 

In zdaj se odprejo možnosti stapljanja z gorsko pokrajino, spominjanja in prepletanja 
dogajanj med vojno pred sto leti s sedanjostjo. Verodostojnost še podkrepi dokumentaren 
odlomek, ko avtor v pogovor o bojih na Mrzlem vrhu vnese besedilo informacijske table Pot 
miru, ki je speljana po vsej soški fronti. Vse pa je uokvirjeno v lov na gamsa, ki vso gosto 
sporočilnost pisanja le povezuje. 

»Tako, to je za nama!« so po strelu na starega kozla do skrajnosti zgoščene lovčeve besede. 
Le to in nič več. Kot nekaj, kar sta lovca morala storiti, in kot bi se po dejanju oddahnila – to 
je tedaj za njima. Drugače kot v klasičnih lovskih zgodbah, ko je v ospredju le lov – tudi 
za trofejami …

Zgodba se v poletni noči, noči zvezdnih utrinkov, izteče v razmišljanje o večnosti vesolja 
in človeku kot motnji v tem vsemiru; človeku, ki povzroča tudi vojne – in samo strel v 
Sarajevu ... En sam strel, ki je povod in začetek strašnega svetovnega dogajanja. Vzroki pa 
so seveda globlji.

Tedaj: »Le človek s svojim početjem večno gradi, uživa sadove in potem ruši …«  
Vse napisano je v sebi zaokroženo v trdno zaključeno celoto.

2. mesto: Bila sva si usojena … (Psevdonim: Upognjeni viharnik): 27 točk
Zlatko Krivec iz Otlice
To je zgodba, kakršne »piše življenje«, bi lahko tudi rekli. Bralec jo najprej občuti kot 

klasično – skoraj večerniško pisanje, dokler nas boleče ne useka spoznanje: pa saj nam pisec 
pripoveduje resnico o sebi! 

Zgodba o očetu in sinu, o lovcu in gamsu – ki se je ustrašimo in se ob njej nehote vpra-
šujemo: 'So ključni in usodni dogodki v naših življenjih res že davno določeni, kot lahko to 
avtorjevo spoznanje in prepričanje razberemo že iz naslova? Ali ti dogodki niso le naključja, 
kakor jih tudi občutimo? Vsak mora sam zavrtati v njih srž ...

Zgodba je napisana v živem jeziku, besedje je bogato, tudi do prave mere narečno obarvano. 
Zgradba črtice in tudi sama zgodba starega lovca v njej nas od daleč morebiti spominjata na 
Hemingwaya in njegovega Starca in morje. 

Posebno dobro je zadeto občutje, ko osrednja oseba čuti in tudi ve, da to, kar na koncu 
stori, mora storiti. Citiram, kar lovec govori ob uplenjenem usojenem in usodnem gamsu: 
»V očeh je začutil solze. / … / Pokleknil je k njemu in mu šepetal, kot bi se bal, da bi gamsa 
glasne besede zbudile: 'Oprosti, bila sva si usojena! Ni bila naključje, ta najina igra. Igrala 
sva za življenje in smrt …'« 

3. mesto: Lovska je ta (Psevdonim: Profesor): 25 točk
Mitja Hribar iz Kranja
 Kljub resnosti sporočila je to lahkotno, duhovito kramljajoče in profesionalno napisana 

zgodba z učinkovitim preobratom – pravzaprav dvema: 'zahvala' rešene srne in dogodek s 
policijo. Odpira pa moralna vprašanja, s katerimi se prej ali slej sreča marsikateri lovec.

Avtor do vsake v bistvu resne 'situacije' takoj postavi duhovito distanco (recimo, kako 
se ponorčuje iz svoje pozabljivosti, ko pozabi klobuk in se vrne ponj – to imenuje »krajši 
sprehod nazaj domov …« 

Vrh zgodbe je zagotovo v spoznanju, ki lovca 'razsvetli', ko reši med dve debli ujeto srno, 
in čisto po človeško nečimrno podzavestno od nje pričakuje nekakšno hvaležnost. Navajam: 
»A tisti srnin pogled mi ni dal miru. Če bi ga pripel na človeški obraz, bi izražal grozne očitke. 
'Zahvalo bi rad? Ti, ki si mi pred leti v imenu lovskega načrta vzel mamo. Ti, ki si mi lani v 
imenu ohranjevanja narave umoril sina? Ti, ki boš morda z nastopom jeseni v imenu trajnostne 
rabe narave prestrelil moje prsi in si ob čestitkah soljudi mel roke? Zahvalo bi rad?!?'« 

Konec prigode, ko ima lovec opravka celo s policijo, je literarno učinkovit, čeprav vemo, 
da je izmišljen: lovca zaradi prsta, ki mu ga je z brco izpahnila rešena srna, osumijo, da 
je sodeloval v pretepu. Ko v sveti jezi pri zdravniku policistoma izpove svojo 'resnično' 
zgodbo, si eden med zatajevanim smehom tiho poje Avsenikovo pesem Lovska, lovska je 
ta …. Sicer pa, humorna besedila – 's tihim privoljenjem' bralca – brez škode prenesejo tudi 
take literarne izmišljije.

3. mesto: Spomini z Zazda (Psevdonim: Karel): 25 točk
Štefan Kutoš iz Ljubljane 
Ej, te naše lovske preže! Kako hvaležna iztočnica za razmišljanje in poglobljeno doživljanje 

narave so! Tudi avtor tega besedila »hodi na prežo poslušat govorico večera in noči, lovit 
razpoloženja …«

V sržu pa so zrelo razmišljanje in spoznanja razsodnega človeka, ki so iz mnogih izkušenj 
prerasla v izkustva. Avtor zrelo polemizira s stranpotmi v današnjem dojemanju lova, ki ga 
s stališča razkoraka med generacijami sicer razume, saj skozi malo grenak smeh zaključi s 
spoznanjem hrvaškega zagorskega 'modrijaša' Petrice Kerempuha: »Nigdar ni tak bilo, da 
ne bi nekak bilo!« 

Za ilustracijo še citat: »O točkah in trofejah se (mladi, op.) pogovarjajo nekako tako kot 
o konjskih močeh svojega džipa. Redkokdo še pripoveduje zgodbe, redkokdo še opazi jato 
lastovk, ki so se spravile nad ujedo, ali opazi cvetoče divje maslenice na močvirskem travniku. 
/ … / Ta nevrotični življenjski ritem, ko imajo vsi nenehno občutek, da niso nikoli naredili 
dovolj in da bi morali prav danes nujno opraviti še nekaj – ali smo si sami nadeli to breme 
ali nam ga je naložil nekdo zunaj nas?« 

REZULTATI Javnega nateœaja za literarna besedila (2015) z lovsko tematiko
(Razpis natečaj je bil objavljen v Lovcu, 3/2015, str. 148)



V  prostorih Celjskega doma 
v Celju je bil v torek, 15. 

decembra 2015, volilni občni zbor 
(VOZ) Lovske zveze Slovenije 
(LZS). Udeležilo se ga je ��4 
(od 115) delegatov, ki predstav- 
ljajo vseh dvajset volilnih oko-
lišev po Sloveniji. Udeležence 
je v uvodu nagovoril predsednik 

Upravnega odbora LZS iz posa-
meznih volilnih okolišev niso bili 
izvoljeni, ker niso zbrali zahtevane 
večine navzočih volilnih upravi-
čencev. Razsodišča LZS celo ni 
bilo mogoče konstituirati, ker je 
kandidiralo premalo članov, tako 
da bo treba izvoliti še tri člane, da 
bo lahko organ deloval. Delegati 
bodo o manjkajočih kandidatih 
odločali na naslednjem občnem 
zboru.

Na koncu poročila je predsed- 
nik volilne komisije razglasil še 
novega predsednika LZS – mag. 
Lada Bradača, ki se je takoj za tem 
za govorniškim odrom zahvalil za 
izkazano zaupanje in poudaril, da 
mu izvolitev v prvem krogu pome-
ni zavezo in posojilo za nadaljnje 
delo hkrati. »Slovensko lovstvo 
ima stoletno tradicijo, previharili 
smo nešteto viharjev, zamenjali 
smo nešteto vlad in menim, da 
bo ta naša zelena barva z opti-
mizmom šla še naprej,« je sklenil 
svojo zahvalo. 

Delegati VOZ LZS so potrdili 
sprejem Brkinsko-Kraške zveze 
lovskih družin, zavrnili pa spre-
jem Lovske družine Medved – 
Kočevje in Lovske družine Kapca 
v članstvo LZS. Cilji obeh zavr-
njenih lovskih družin, kot izhajajo 
iz njunih temeljnih aktov, namreč 
niso skladni s cilji LZS.

Nato so svoje programe pred-
stavili vsi trije predsedniški kan-
didati: mag. Lado Bradač, Franc 
Jarc in Ivo Trošt. Bradač je po-
udaril, da je zanj lovska družina 
temeljna članica LZS, zato je treba 
zagotoviti pogoje, da bodo vse LD 
lahko čim učinkovitejše delovale. 
Jarc vidi priložnost LZS v različ-
nih projektih, v katerih bi lahko 
sodelovala. Dobre stvari bi bilo 
po njegovem mnenju smiselno 
nadgraditi, tiste, ki v preteklosti 
niso delovale, pa spremeniti na 
bolje. Trošt je menil, da je po-
membno pomladiti lovske vrste 
in poskrbeti, da bo LZS postala 
vodilna nevladna naravovarstvena 
organizacija. Zbrane v dvorani je 
presenetil z žitnim šopkom, za ka-
terega je povedal, da je namenjen 
izvoljenemu predsedniku. V šopku 
so zbrana različna žita, v vseh 
pa so zrna, iz katerih je mogoče 
narediti kruh. Šopek je bil povezan 
z rdečo in zeleno pentljo. Rdeča 
pentlja predstavlja kri, zelena pa 
sonaravno upravljanje z divjadjo. 
»Kdorkoli od nas bo vodil LZS, 
naj vedno prevlada zelena,« je 
še povedal. 

Po uspešnem volilnem obč-
nem zboru je predsednik volilne 
komisije Fabio Steffe razglasil 
rezultate volitev. Poudaril je, 
da nekateri kandidati za člane 

LZS mag. Srečko Felix Krope, ki 
je Lovsko zvezo Slovenije vodil 
kar dva mandata, in sicer od leta 
2008. Delegati so volili predsed- 
nika, člane Upravnega odbora, 
Nadzornega odbora, Odbora etič-
nega kodeksa in Razsodišča LZS. 
Novi predsednik LZS v mandatu 
2016–2019 je postal mag. Lado 
Bradač, ki je bil doslej eden od 
dveh podpredsednikov LZS. 

Podpredsednik LZS Ivan 
Malešič se je mag. Kropetu zahva-
lil za opravljeno delo v lovstvu in 
mu v dar izročil oljno sliko jelena, 
avtorja Igorja Pičulina. »Ko ti bo 
oko v tvoji lovski sobi zašlo na ta 
čudoviti lovski motiv, vedi, da ta 
slika simbolizira tudi priznanje 
slovenskih lovcev za tvoj neiz-
brisni prispevek k razvoju LZS,« 
je povedal ob izročitvi. Poudaril 
je še, da sta za Kropetom dva 
uspešna mandata, kar je redkost 
v novejši zgodovini slovenske 
krovne lovske organizacije. LZS 
je po osmih letih njegovega vo-
denja uspešnejša kot prej in jo bo 
predal svojemu nasledniku kot or-
ganizacijo, ki ima jasno zapisano 
vizijo in poslanstvo. 

2� Lovec, XCIX. letnik, øt. 1/2016
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Novi predsednik LZS v mandatu 
2016–2019 je postal dosedanji 
podpredsednik LZS mag. Lado 
Bradač, ki se je delegatom zahva-
lil za izkazano zaupanje.

Volilni obœni zbor Lovske zveze 
Slovenije 2015
Novi predsednik LZS je postal mag. Lado Bradač



Hrvaøki lovci  
iz Trakovøœana  
na obisku  
v LD Bogojina

Da, lovstvo in divjad ne pozna-
ta meja. Prostoživeče živali, 

med katere sodi tudi divjad v na-
ravi, prosto prehajajo državne in 
občinske meje, meje lovišč. To 
vedo vsi lovci, ki so vsak dan na 
lovu ali na lovskih prežah. Lovci 
LD Bogojina se še posebno v zad- 
njih časih povezujejo tudi z lovci 
zunaj meja svojega lovišča, kar je 
seveda prav, kajti na tak način se 
utrjujejo lovske vezi in sodelova-
nje tudi na mednarodnem področ- 
ju. Pred nedavnim so jih obiskali 
hrvaški lovci iz LD Lane Cvetlin 
- Trakovščan, ki organizacijsko 
sodijo v območno lovsko zvezo 
Varaždinske županije. Njihov 
tokratni prvi lovski obisk pri bo-
gojinskih lovcih v lovskem domu 
v Bogojini je bil zelo čustven in 

in Lovsko družino Slovenj Gradec 
lovci skrbimo za spomenik NOB 
pri Slemniku na Vrheh pri Slovenj 
Gradcu že od 24. oktobra 1982. 
Spomenik je iz granitnih kamnov, 
na katere so pritrjene tri kovinske 
plošče in peterokraka zvezda, ki so 
jo ulili ravenski železarji. Plošče 
nosijo imena enajstih Vrhovljanov, 
ki so med drugo svetovno vojno 
padli v boju za svobodo. 

Prejšnja leta lovci pri spome-
niku nismo organizirali posebne 
slovesnosti, saj smo se pri njem 
ustavili in se poklonili mrtvim, ko 
smo imeli v bližini jesenske skup- 
ne love. Pred tremi leti pa se je 
upravni odbor LD Slovenj Gradec 
odločil, da bomo pri spomeniku 
organizirali redne spominske slo-
vesnosti. 

V uvodu je zbrane pozdravil 
starešina LD Slovenj Gradec 
Franjo Kuperti. Poudaril je po-
men tovrstnih srečanj med lovci 
in domačini, ki pomenijo spošt- 
ljiv odnos do krute preteklosti, 
hkrati pa so druženje med lovci 
in krajani, saj smo lovci največ 
prisotni v lovišču. V povezavi 
s tem se je še posebej zahvalil 
Feliksu Knezu, p. d. Zabelu, last- 
niku zemljišča, na katerem stoji 
spomenik, in pohvalil zgledno 
medsebojno sodelovanje z vsemi 
krajani v revirju Vrhe.

Na slovesnosti je bil slavnostni 
govornik poslanec Državnega zbo-
ra Republike Slovenije Benedikt 
Kopmajer, ki je med drugim re-
kel: »Pravijo, da smo si morda 
le pred obličjem smrti resnično 
vsi enaki. Če temu še tako pri-
trdimo, pa to ne velja za način, 
kako nas to doleti. Danes se tu-
kaj nismo zbrali naključno, pač 
pa, da s spominom počastimo in 
ohranimo ideale vseh tistih, ki so 
med vojno dali svoja življenja. S 
spoštovanjem se bomo poklonili 
vsem, Vrhovljanom in Selancem, ki 

roma bi jih njihovi volivci lahko 
odpoklicali.

Tretji korak
Slabo ste posredovali in še slab-

še je komisija pognala »stroj«, saj 
komisija za upravljanje z divjadjo 
v takšni zasedbi nikoli ne bi smela 
biti potrjena. V komisiji je opazna 
vrsta konfliktov interesov, pred-
vsem pa je treba izpostaviti, kaj 
je komisija storila, da bi OZUL-i 
lažje (beri: pravilneje) upravljali 
z divjadjo. Dejstvo je, da le oni, 
v imenu upravljavk lovišč, lahko 
postavljajo smernice za upravlja-
nje z divjadjo. Sprašujemo se tudi, 
kaj je komisija LZS storila v prid 
divjadi in kaj za upravljavce lo-
višč, da bi jih obvarovala plačila 
previsokih kazni.

Predsednik LZS, S. F. Krope, ne 
bi želel, da vzamete moj prigovor 
kot polemiko na vaš uvodnik z 
naslovom Kaj puščamo za seboj, 
zato o tej temi ne bom polemiziral, 
rad pa bi s tem pisanjem dosegel, 
da bi vi, kot vpliven član UO LZS, 
verjetno tudi v novem mandatu, 
novemu predsedniku LZS poma-
gali povezati vse članice LZS v 
enovito in močno organizacijo; 
tudi tako, da bi se posamezne ko- 
misije ustrezno reorganizirale, o 
čemer pa se načeloma strinjava.

Tudi z moje strani – Dober 
pogled!

Miran Zupančič

Lovski poklon  
na Vrheh 

Lovska družina Slovenj Gra- 
dec je tudi letos nadaljevala 

tradicijo skrbi za spomenik NOB 
na Vrheh pri Slovenj Gradcu. V 
soboto, 31. oktobra 2015, je zato 
organizirala spominsko slovesnost 
pri spomeniku. Na podlagi dogo-
vora med tedanjo KS Sele -Vrhe 

Od poizkusa je 
treba priti øe  
do rezultata!

Veseli me, da je predsedniku 
LZS Srečku Felixu Kropetu 

moj članek tako zanimiv, da ga je 
omenil v svojem novembrskem 
uvodniku. Veseli me tudi, da je 
pripravljen o članku še razprav- 
ljati, obenem pa me žalosti, da 
neuspel poizkus brez rezultata 
enači z mojim predlogom; še po-
sebno zato, ker je bilo z njegove 
strani v povezavi s tem storjenih 
kar nekaj napak oziroma ker niso 
bili narejeni koraki, ki bi poizkus 
pripeljali do pravega rezultata.

Prvi korak 
Predsednik LZS ni zgladil od-

nosov med posameznimi predsed- 
niki OZL-ov in tudi ne na relaciji 
med predsedniki do vodstva LZS. 
S takimi medsebojnimi odnosi, kot 
so vladali takrat, je bil poizkus 
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prijateljski in je prispeval k še te-
snejšim stikom in medsebojnemu 
sodelovanju na področju lova, 
lovske kulture, lovskih šeg, navad 
in običajev. Hrvaški lovci so lov-
cem LD Bogojina prinesli v dar 
priložnostno spominsko darilo, 
sliko, ki bo odslej krasila prostore 
lovskega doma. Predsednik LD 
Trakovščan Stjepan Patekar je 
lovsko darilo izročil starešini LD 
Bogojina Alojzu Benkoviču, ki 
se mu je za lepo darilo zahvalil 
in mu zaželel dobrodošlico. Pri 
slavnostnem dogodku so bili nav-
zoči še župan Občine Moravske 
Toplice Alojz Glavač, predsednik 
ZLD Prekmurja Ludvik Rituper 
in gospodar LD Bogojina Zlatko 
Gašparič.

B. Žerdin

obsojen na propad. Dandanes so 
predsedniki OZUL-ov svoje od-
nose uravnovesili, še vedno pa 
nimajo pravega sogovornika v 
vodstvu LZS in ne prave veljave 
v okviru LZS.

Drugi korak
Vodstvo LZS se je do predsed- 

nikov OZUL-ov obnašalo podce-
njujoče, saj njihovo članstvo in 
položaj v Komisiji za upravljanje 
z divjadjo nista bila dorečena. 
Skupščini LZS bi moral predlagati 
spremembo statuta v členih, ki 
določa sestavo komisij in način 
volitev v posamezno komisijo, 
saj bi samo tako lahko povezali 
LZS, OZUL-e in njihove pred-
sednike ter bi se tako morebitni 
»špilfenderberji« sami izločili ozi-
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Hrvaški lovci iz hrvaškega Trakovščana so prišli na prijateljski obisk 
k lovcem LD Bogojina.
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Poklon pred spomenikom enajstim Vrhovljanom, ki so med drugo 
svetovno vojno padli v boju za svobodo. Zbrane je prvi pozdravil 
Franjo Kuperti, starešina LD Slovenj Gradec.



so se s svojim pogumom uprli zlu, 
ki ga je prinesla 2. svetovna vojna. 
Dejstvo je, da si brez poguma in 
neustrašnosti, boja sploh ne bi 
upali začeti. Pogum je bil tisti, ki 
je ljudi oblikoval v trdne, moralne 
in ponosne; take, ki so znali držati 
skupaj in so verjeli v tisto, za kar 
so se borili – za svobodo in mir, za 
blagostanje in dostojanstvo vseh 
nas, za enakopravnost, demokra-
cijo, samostojnost … Naj ostane 
ta kraj, mesto spomin na vse tiste, 
ki so tukaj pustili svoja življenja. 
Predvsem pa opomin za prihodnje 
generacije, da se kaj podobnega 
nikoli več ne bi ponovilo.«

 V spomin in opomin na do-
godke iz polpretekle zgodovine 
je delegacija v sestavi stareši-
na Franjo Kuperti, poslanec 
Benedikt Kopmajer in Feliks 
Zabel, lastnik zemljišča, kjer stoji 
spomenik NOB, položila cvetje k 
spomeniku. Sledila sta trenutek 
molka in poklon umrlim. Grozno 
je bobnelo v tistih okrutnih časih, 
zato so tišino predramili strelci, 
ki so uprizorili lovski pogon. Ob 
spomeniku so ponosno stali pra-
porščaki in tudi tako izkazali čast 
tovarišem.

V kulturnem programu je na-
stopil Moški pevski zbor Franc 
Ksaver Meško, ki ga po večini se-
stavljajo domačini. Povezovalec 
programa je bil Aljaž Verhovnik, 
ki je prireditvi dodal kulturni vlo-
žek v obliki recitala Kajuhovih 
pesmi. Po slovesnosti je sledilo 
druženje med lovci in krajani, 
kjer ni manjkal niti lovski go-
laž.

Aljaž Verhovnik

Decembrska 
novinarska 
konferenca LZS

Tradicionalno prednovoletno 
novinarsko konferenco sta 

predsednik Lovske zveze Slovenije 
mag. Srečko Felix Krope in pred-
sednik Ribiške zveze Slovenije dr. 
Miroslav Žaberl sklicala 1. 12.  
2015. Že tradicionalno je bila spet 
na ladjici na Ljubljanici. Med vož- 
njo po reki sta predstavila ures- 
ničene aktivnosti v iztekajočem 
se letu, prav tako pa so lovci in 
ribiči opozorili na izzive in te-
žave, s katerimi se srečujejo pri 
svojem delu. Lovci in ribiči se še 
nadalje aktivno povezujejo z dru-
gimi nevladnimi organizacijami in 
stremijo k uresničevanju skupnih 
zavez ob usklajenem varovanju 
narave, velik pomen pa obe zvezi 
namenjata tudi izobraževanju in 
naravovarstvenemu ozaveščanju 
članstva. 

obremenitev ribiških družin, ki 
jim jih nalaga država, ter primer 
enostranskega poseganja lokalne 
skupnosti v koncesijsko pogodbo 
med državo in posamezno ribiško 
družino. 

Jasna Kovačič Siuka 

Tradicionalni  
Lov prijateljstva  
v LD Babno Polje 

V  nedeljo, 29. 11. 2015, je 
LD Babno Polje priredila 

že svoj 29. tradicionalni skupni 
lov, imenovan Lov prijateljstva. 
Začetki segajo v leto 1985/86, v 
obdobje prejšnje države, ko se je 
obeleževal tudi nekdanji državni 
praznik 29. november. Vsako leto 
(tudi po letu 1991) smo ta termin 
ohranjali (prva nedelja okrog 29. 
novembra), ki je ustrezal skoraj 
vsem za izvedbo skupnega lova 
– vedno je bilo tudi zaželeno nekaj 
centimetrov snega. Vsi dosedanji 
lovi so bili pretežno namenjeni 
lovu na jelenjad in srnjad, često-
krat pa so se v pogonu znašli tudi 
divji prašiči, pa kakšen medved, 
volk in celo ris. Območje lova 
zajema srednjegorsko lovišče, 
poraslo s skupinsko-prebiralnim 
gozdom jelke, bukve in smreke 
na nadmorski višini od 700 do 
1000 m, kar je naravni habitat za 
jelenjad in velike zveri.

Temeljni namen skupnega lova 
je nedvomno uresničevanje na-
črtovanega odstrela divjadi po 
gospodarskem načrtu za lovišče, 
obenem pa nič manj pomembno 
druženje z lovskimi tovariši od 
drugod, sklepanje novih poznan-
stev in prijateljstev, izmenjava iz-
kušenj, združevanje moči – kadrov 
pri nekaterih skupnih projektih, 
nesebična medsebojna pomoč, 
če to terjajo potrebe ali dogo-
dek, in še bi lahko naštevali. V 
času našega začetka intenzivnega 
»odpiranja« in povezovanja je bilo 
ogromno LD, ki so se zapirale in 
bile samozadostne, celo obsede-
ne od lovskotrofejnega egoizma. 
Dandanes je stanje precej drugač-
no, vendar je žal še veliko preveč 
takih LD, ki vztrajajo na stari 
poti in jih ne zanimajo izzivi po 
povezovanju in sodelovanju (celo 
posamezni izstopi iz območnih 
ZLD se dogajajo). 

LD Babno Polje, ki šteje dvaj- 
set članov in dva pripravnika (čla-
nov je bilo vedno od 20 do 27 
lovcev), in upravlja z 2.042 ha 
lovišča, je na skupni lov privabila 
skoraj petdeset zunanjih lovcev 
(gostov) iz Slovenije, Avstrije in 
Hrvaške. Tako se je lova udeležilo 
skupaj 64 lovcev. Lovske goste 

postavlja varstvo in upravljanje 
te vrste velike zveri v naravi na 
edino smiselno raven – na raven 
populacije.

Predsednik Ribiške zveze Slo- 
venije (RZS) dr. Žaberl pa je no-
vinarjem povedal, da so ribiči tudi 
minulo leto preživeli delavno z 
namenom zaščite naših voda in 
ribjega življa. Govoril je o proti- 
poplavnih ukrepih in poudaril, da 
ribiči ne nasprotujejo protipoplav-
nim ukrepom, če so opravljeni na 
naravi prijazen način, opozoril 
pa je, da ribiško stroko premalo 
oz. sploh ne vključujejo v pripra-
vo dokumentacije o izvedbi del. 
Nesonaravni gradbeni posegi v 
vodotoke so tako še vedno največ- 
ja nevarnost prihodnosti ribjega 
življa pri nas. Žaberl je posebej 
izpostavil Program upravljanja 
rib v celinskih vodah Republike 
Slovenije za obdobje 2010–2021. 
To je namreč ključni dokument pri 
pripravi ribiškogojitvenih načr-
tov, zato je RZS ves čas aktivno 
sodelovala pri njegovi pripravi. 
Predstavil je tudi manj opazne 
negativne posledice gradnje novih 
hidroenergetskih objektov, zara-
di česar je potencialno ogrožena 
neoporečnost podtalnih voda, 
glavnega vira pitne vode. Ob 
gnitju organskih snovi v akumu-
lacijskem bazenu hidroelektrarne 
nastajajo izpusti toplogrednega 
plina metana v ozračje, pojavlja 
pa se tudi problematika kopičenja 
težkih kovin v usedlinah ter nji-
hovega odstranjevanja. Gradnja 
akumulacijskih hidroelektrarn 
povzroča poleg preprečitve se-
litvenih poti vodnih organizmov 
še mnoge druge negativne vplive 
na domorodne vrste rib. Peter 
Solar, predsednik Komisije za 
pravna vprašanja pri RZS, pa je 
predstavil problematiko dvojnih 

Mag. Krope je pred iztekom 
svojega drugega štiriletnega man-
data, ki je potekel sredi decembra, 
predstavil tudi delo vodstva v ob-
dobju 2008–2016. Menil je, da je 
bilo v obeh mandatih vloženega 
precej truda, da je bilo delovanje 
Lovske zveze Slovenije pregled- 
no. Nadaljevali so tudi s stiki z 
vladnimi organizacijami in mi- 
nistrstvi, ki dajejo ustrezne rezul-
tate. Predsednik LZS je govoril o 
aktivnostih lovske organizacije, 
ki so povezane s postavljanjem 
žičnatih ovir na meji s Hrvaško, 
ki naj bi usmerjale migrantske 
tokove v t. i. begunski krizi. LZS 
je na lastno pobudo pozvala vse 
lovske družine v obmejnem pasu, 
naj zagotovijo redni dnevni nadzor 
tehničnih ovir v okviru lovsko-
čuvajske službe ter o tem vodijo 
evidenco. Državni sekretar MNZ 
je z razumevanjem sprejel pred- 
loge vodstva LZS in napovedal 
imenovanje osebe na državni rav-
ni, ki bo skrbela za nameščanje 
ustreznih odvračal za divjad od 
ovir in za nadzor, o čemer bodo 
LZS še obvestili. 

Dr. Tomaž Skrbinšek, razi-
skovalec na Oddelku za biologijo 
Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani, je predstavil aktual- 
ni potek spremljanja stanja z 
medvedi v Sloveniji, ki poteka 
ob sodelovanju lovcev v okviru 
projekta LIFE DINALP BEAR. 
To je akcija ocenjevanja številč-
nosti medvedov s pomočjo ge-
netike, v kateri sodeluje več kot 
dva tisoč oseb, večinoma lovcev 
in gozdarjev, ki pomagajo zbirati 
vzorce medvedov po celotnem 
življenjskem prostoru medveda 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Je 
ena največjih tovrstnih akcij v 
svetu, ki presega običajne nacio-
nalne naravovarstvene okvirje ter 
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Dr. Tomaž Skrbinšek, raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani, mag. Srečko Felix Krope, predsednik 
LZS, dr. Miroslav Žaberl, predsednik RZS, in Peter Solar, predsednik 
Komisije za pravna vprašanja pri Ribiški zvezi Slovenije, na decem-
brski novinarski konferenci.



so predstavljali: Klub prijateljev 
lova iz Celovca, pooblaščeni pred-
stavnik Blaž Kordeš s kolegi, 
LD Tetrijeb - Čabar (HR), pred-
sednik Antun Arh s svojo ekipo, 
Udruga za zaštitu životinja Prezid 
(HR), predsednik dr. don Ivica 
Križ, ZLD Kočevje, predsednik 
Branko Zlobko, LD Loški Potok, 
predsednik Ivan Marinč s svojo 
ekipo, LD Sabotin, Goriška brda, 
poobl. predstavnik Danilo Štekar 
s svojo ekipo, ZLD Notranjske 
- Cerknica, tajnik Miha Pavčič, 
LZ Slovenije, podpredsednik mag. 
Lado Bradač, več članov LD iz 
ZLD Notranjske in posamezniki 
iz različnih LD v Sloveniji.

Lovci smo se zbrali zjutraj ob 
8. uri na parkirišču pred trgovi-
no v Babnem Polju, kjer je bil 
vsak udeleženec deležen toplega 
čaja, kave ter obloženih kruhkov 
za potešitev želodcev, predvsem 
tistih, ki so pripotovali od daleč. 

pogovarjali. Beseda je bila tudi 
o nujnosti začetka opravljanja 
nujnih ukrepov, da bi ohranili 
divjega petelina, o čemer prav ta 
hip potekajo prizadevanja za pri-
pravo projekta Interreg o ponov-
nem oživljanju populacije divjega 
petelina v SZ Dinaridih (HR / 
SLO), ki ga financira EU, v višini 
85 %. Praktično so operativne 
in tehnične zadeve že dorečene, 
čakamo na razpis EU, ki naj bi bil 
objavljen takoj po novem letu. Ko 
smo odhajali z Županovega laza, 
smo si voščili lepe prihajajoče 
praznike in se razšli s pozdravom: 
»Dober pogled v letu 2016!« 

Janko Škrlj

Skupna 
slovesnost ob  
60-letnici treh LD
LD Slavnik - Materija, LD Videž 
- Kozina in LD Žabnik - Obrov

Organiziranost vseh treh lov- 
skih družin se je začela šteti 

leta 1955, natanko 29. junija tega 
leta, ko je bil izdan sklep OLO 
Sežana in Okrajne lovske zveze 
Sežana, da se na območju Brkinov, 
Malega Krasa in Čičarije ustano-
vijo in razmejijo tri imenovane 
lovske družine (LD). Od leta 1947 
pa do ustanovitve vseh treh LD je 
bilo namreč lovišče enotno. Poleg 
naših treh LD je dobilo tedaj v 
upravljanje lovišča še dvanajst 
drugih LD. Velika večina, skupaj z 
nami, se je aprila letos vključila v 
Brkinsko-Kraško zvezo lovskih 
družin (ZLD), ki je bila ustanov- 
ljena letos.

Starešine vseh treh LD smo 
se začeli sestajati na sedežu 
Občine Hrpelje - Kozina in se 
dogovorili, da bomo s skupno 
slovesnostjo tudi proslavili 60-
letnico organiziranosti. Leto 1955 
štejemo kot prelomnico organizi-
ranosti lovstva na našem območ- 
ju. Občinska uprava z županjo 
Občine Hrpelje - Kozina je idejo 
podprla in v Kulturnem domu v 
Hrpeljah smo pripravili veliko 
prireditev z bogatim kulturnim 
programom. Z njo smo lovci želeli 
popestriti občinski praznik, kar 
nam je tudi lepo uspelo. Prireditve 
so se udeležili lovci domačih in 
sosednjih LD in tudi povabljeni 
visoki gostje: predstavnik LZS, 
predsednik Primorskega LUO, 
predsednik Brkinsko-Kraške 
ZLD, predsednik LZ Koper, pod-
predsednik LZ Istarske županije, 
predsednik Društva slovenskih 
lovcev Furlanije - Julijske krajine 
– Doberdob, predsednica Društva 
slovenskih lovk, županja in pred-
stavniki Občine Hrpelje - Kozina, 

opisal zgodovino skupnih lovov 
prijateljstva ter pozval k lovski 
pravičnosti in disciplini na lovu. 
Za njim je Gospodar LD Rajko 
Troha povedal, katero divjad bodo 
lovili, povedal natančna navodila 
za lov in opozoril na disciplino in 
previdnost z orožjem, še posebno, 
ker je lov potekal ob državni meji 
z Republiko Hrvaško. Lovovodja 
je bil prav tako gospodar Rajko 
Troha s štirimi pomočniki, ki so 
nas razdelili v štiri skupine. Z av-
tomobili smo se odpeljali v lovišče 
na stojišča. Pogon je trajal okrog 
dve uri. Po končanem pogonu smo 
se ponovno zbrali pri spomeniku 
na Županovem lazu. Vodja lova 
nas je obvestil, da je bilo v pogonu 
oddanih šest strelov, vendar so 
bili samo trije od njih uspešni. 
Uplenjenili smo košuto, jelenje 
tele in lisico. Uplenitelja Košuto in 
tele sta uplenila Štefan Jeušac in 
Danijel Kordeš, oba člana Kluba 
prijateljev lova - Celovec, lisico 
pa je uplenil Ivan Marinč iz LD 
Loški Potok. Po kratkem odmoru 
in malici smo začeli z drugim 
pogonom v Belem vrhu (lokalno 
poimenovanje). Ker omenjeni 
predel leži na nadmorski višini 
850 do 1000 m, je bila tam tudi 
debelejša snežna odeja – od 25 
do 30 cm, zato naj bi bilo v njem 
manj divjadi. Do stojišč je res 
prišla le skupina srednje starih 
jelenov, ki pa niso bili predvideni 
za lov. Pogon je trajal 1,5 ure. 

Po drugem pogonu smo se 
okrog 15. ure zbrali pri lovski koči 
Županov laz, kjer je bil pozdrav 
lovini, vodja lova pa je uplenite-
ljem čestital k blagru in jim izročil 
zelene smrekove vejice. 

V lovski koči so naši lovski 
tovariši pripravili okusno lovsko 
pečenko, ki smo jo zalili z domačo 
kapljico, ob kateri je tekla živahna 
beseda še pozno v noč. Tudi o iz-
vedbi lova prihodnje leto in novih 
oblikah sodelovanja, predvsem s 
hrvaškimi lovci in Klubom pri-
jateljev lova iz Celovca, smo se 

Hladno sončno jutro s temperatu-
ro –13 oC in narava, pobeljena s 
snegom, nista dovoljevala dolgega 
zadrževanja na mestu. Starešina 
LD Dragan Vasiljevič je v poz-
dravnem nagovoru na kratko 
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Uplenitelji ob pozdravu lovini; z leve: Ivan Marinč, Štefan Jeušac, 
Danijel Kordeš in vodja lova Rajko Troha.

Županov laz: Ogled Knjige kumstva (knjiga botrstva) o Vzgojnem 
centru za divjega petelina Prezid (HR). Z leve: Antun Arh, predsed- 
nik LD Tetrijeb - Čabar, dr. don Ivica Križ, predsednik Udruge za 
zaštitu životinja Prezid, mag. Lado Bradač, podpredsednik LZS, Ivan 
Marinč, predsednik LD Loški Potok.

Predstavniki udeležencev skupnega lova; z leve: predsednik LD Babno 
Polje Dragan Vasiljevič; pooblaščeni predstavnik LD Sabotin Danilo 
Štekar; pooblaščeni predstavnik Kluba prijateljev lova Celovec Blaž 
Kordeš; predsednik Udruge za zaštitu životinja Prezid dr. don Ivica 
Križ; predsednik LD Tetrijeb - Čabar Antun Arh in predsednik LD 
Loški Potok Ivan Marinč. Na fotografiji manjka podpredsednik LZS 
mag. Lado Bradač, ki je zaradi obveznosti moral predčasno zapustiti 
zaključek lova.



Zavoda za gozdove Slovenije - 
OE Sežana, krajevnih skupnosti, 
Prostovoljnega gasilskega društ- 
va Materija in Policijske postaje 
Kozina.

V kulturnem programu so so-
delovali Rogisti ZLD Idrija in 
Moški pevski zbor Fantje izpod 
Karlovce iz Pregarja. Po pozdrav-
nih govorih so starešine vseh treh 
LD slavljenk v znamenje zahvale 
podelile vsem zaslužnim organi-
zacijam zahvale za dolgoletno 
sodelovanje z lovskimi organiza-
cijami. Edini še živeči najstarejši 
in ustanovni član LD Slavnik - 
Materija Ivan Stančič pa je prejel 
zahvalo in posebno plaketo vseh 
treh lovskih družin. Plaketo so 
prejeli še Občina Hrpelje - Kozina, 
Kinološko društvo Koper, Društvo 
slovenskih lovk, Brkinsko-Kraška 
ZLD in Lovska zveza Koper.

Občina Hrpelje - Kozina je 
vsem trem LD slavljenkam po-
delila občinsko priznanje že na 
slavnostni seji občinskega sveta. 
Županja občine Saša Likavec 
Svetelšek je v pozdravnem nago-
voru poudarila, da je šest desetletij 
tradicije trden dokaz, da lovci 
zavzeto nadaljujemo tradicijo in 

javno objaviti. Ker je bila tema 
zanimiva tudi za druge lovske dru-
žine na območju Občine Kamnik 
(LD Motnik - Špitalič, LD Sela 
pri Kamniku, LD Stahovica, LD 
Tuhinj) smo 5. 3. 2015 sklica-
li iniciativni odbor za pripravo 
proslave, 110-letnice ustanovitve  
Lovskega kluba Kamnik. Pred-
sedniki in člani navedenih lovskih 
družin, posebno mag. Janez 
Glavač, Janez Petrič, Franc 
Svetelj, Gregor Vodlan, Jernej 
Štrajhar in Ivan Hribar, so se 
z vso zavzetostjo, strokovnim 
znanjem pridružili sodelovanju 
v tem projektu, ki je bil že na za-
četku obširno in vsebinsko bogato 
zasnovan. Zato smo se enotno 
odločili, da ga bomo izpeljali pod 
naslovom Lovski dnevi; določen 
je bil čas, in sicer od 18. do 20. 
septembra 2015.

Odbor za pripravo proslave tega 
jubileja je takoj intenzivno začel 
z delom. V različnih časovnih 
obdobjih smo se več kot deset-
krat sestali do določenega datuma  
praznovanja, saj je bilo treba 

Ob 110-letnici 
ustanovitve 
Lovskega kluba 
Kamnik
Lovski dnevi na Kamniškem

Bogati lovski viri in arhivi 
vedno znova ponujajo pri-

ložnosti, da lahko praznujemo 
razne jubileje, visoke obletnice, 
zanimive dogodke in podobno. Ko 
smo v Lovski družini Kamnik 
zbirali gradivo za izdajo zborni-
kov ob petdeset- in šestdesetletnici 
ustanovitve zdajšnje LD Kamnik, 
smo povsem po naključju odkrili 
zanimive vire s podatki o nastan-
ku Lovskega kluba Kamnik leta 
1905. O tem se je v preteklosti 
le govorilo in ugibalo, nismo pa 
imeli konkretnih in verodostoj-
nih podatkov in opisov, dokler 
se sami nismo začeli poglobljeno 
zanimati in raziskovati lovstva na 
Kamniškem.

Pokojni prijatelj Aleksander 
Sarnavsky, znan publicist, lovec 

izročilo predhodnikov, pobudni-
kov in ustanovnih članov LD. 
Povedala je, da so vse generacije 
lovcev v sebi združevale veliko 
ljubezen do narave, lova in divja-
di. Z vestnim delom in znanjem, 
ki ga imamo lovci, smo upravičili 
zaupanje ljudi in s svojim delom 
ohranjali in vzdrževali to, kar bo 
v prihodnosti še bolj dragoceno 
– naravo, življenjski prostor živali 
in ljudi. S tem pa si lovci zaslu-
žimo javno priznanje, je smelo 
poudarila županja.

Ob 60-letnici vsakega društva 
so zbrali zapise in fotografije o 
zgodovini delovanja in opravlje-
nem delu vseh treh lovskih družin, 
ki so objavljeni v novi publikaciji. 
Iz nje lahko razberemo, kako zelo 
bogata je tradicija in koliko ljudi 
je bilo in je še vpetih v zeleno 
bratovščino.

Po končani prireditvi smo se vsi 
udeleženci zadržali v tovariškem 
klepetu v preddverju občinske 
stavbe.

Starešine Vinko Kljun,  
LD Slavnik - Materija, 

Bojan Renko,  
LD Žabnik - Obrov, in 

Vili Sluga, LD Videž - Kozina
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pridobiti zagotovila za izpeljavo 
projekta tudi od vseh sodelujočih 
LD, kar je bilo večinoma predstav- 
ljeno in potrjeno na rednih letnih 
občnih zborih LD. V začetku je pri 
tem sodelovala tudi LD Komenda, 
ki ima bogato zgodovino lovstva. 
V preteklosti je namreč njihovo 
lovišče spadalo v območje kamni-
ške občine, dokler Komenda ni 
postala samostojna občina. Žal pa 
so nadaljnje sodelovanje prekinili 
brez pojasnila.

Temeljne naloge našega zah-
tevnega projekta so bile: izdaja 

in planinec, pisec mnogih knjig, 
zbornikov in člankov ter vnet zbi-
ratelj raznega zgodovinskega gra-
diva, mi je večkrat omenjal letnico 
1905 v povezavi z ustanovitvijo 
Lovskega kluba Kamnik, ki se je 
že naslednje leto (1906) preime-
noval v Lovsko društvo Kamnik 
s sedežem v Kamniku.

Da ni ostalo vse le pri besedi, 
smo se člani LD Kamnik (Marjan 
Osolnik, Marjan Schnabl, Mar- 
jan Tušak) odločili pridobiti vero-
dostojne dokumente o ustanovitvi 
Lovskega kluba Kamnik in jih 

Od leve: Anton Mahne, Ciril Sigulin, Vinko Kljun, Ivan Stančič, Vili 
Sluga in Franc Ivančič.

Od leve: županja Občine Hrpelje - Kozina Saša Likavec Svetelšek, 
Vinko Kljun, Bojan Renko, Vili Sluga in Ivica Kocijančič, članica 
LD Žabnik - Obrov. 

Uvodni del Lovskih pravil Kamniškega lovskega društva, Vir; AS 
68, šk. 29, štev.: 2746.



obširnega Zbornika in jubilejne 
značke, lovsko strelsko tekmova-
nje, organizacija in postavitev lov- 
ske razstave, priprava slavnostne 
akademije z govori in kulturnim 
programom, Hubertova maša in 
za vse tri dni zagotoviti ustrezno 
pogostitev ter za vse skupaj za-
gotoviti tudi finančna sredstva ter 
za delo zainteresirati članstvo. Ko 
je bila že večina priprav uresniče-
nih, smo razposlali več kot tristo 
ličnih vabil z navedbo sporeda 
za vsak dan.

V nedeljo, 6. 9. 2015, smo v 
počastitev napovedanega prazno-
vanja uspešno izpeljali posamično 
in ekipno strelsko tekmo z MK-
puško – tarča srnjak – na 35 m, 
pet strelov krogla na 100 m – tarča 
lisice – in dvajset strelov s šibre-
nico na glinaste golobe – lovski 
položaj. Strelsko tekmovanje je 
bilo, ob številčni udeležbi in pod 
strokovnim vodstvom strelskega 
referenta LD Kamnik Zdravka 
Vrankarja, pri lovski koči v 
Palovčah.

Nekateri smo med tem že na-
peto pričakovali tako imenovani 
dan »D« in v mislih še enkrat 
preleteli ves program, ki naj bi po-
tekal čim lepše in s čim manjšimi 
spodrsljaji. Vse je bilo pripravlje-
no po dogovoru, vse na svojem 
mestu in v petek, 18. septembra 
2015, se je v Domu kulture v 
Kamniku ob 17. uri oglasil več 
kot 125 let star lovski rog, ki je 
bil v rokah našega dolgoletnega 
rogista Janeza Klemenca; na-
znanil je začetek napovedanih 
prireditev. Najprej je bilo odprt- 
je lovske razstave z naslovom 
Lovstvo, rokodelstvo, umetnost. 
Razstavljeni so bili lepi primerki 
prepariranih živali, vrst, ki boga-
tijo naša lovišča, lovske trofeje, 
posebej izbrana dela lovcev - ro-
kodelcev, slikarjev, fotografov, 
rezbarjev, obdelovalcev usnja in 
ročno izdelanega okrasja iz rože-
vine. Nekaj besed o razstavi sta 
povedala povezovalec prireditve 
Tone Ftičar in Jernej Štrajhar, 
ki je v nadaljevanju predstavil 
Zbornik z naslovom Lovstvo na 
Kamniškem 1905–2015, 110 let 
Lovskega kluba Kamnik. V imenu 
Občine Kamnik je zbrane pozdra-
vil podžupan Matej Slapar, ki je 
pohvalil prizadevanja vseh lovcev 
v Občini Kamnik pri ohranjanju 
in varovanju narave ter divjadi. 
V kulturnem programu so sode-
lovali Ljudski pevci iz Tuhinjske 
doline ki so zapeli nekaj znanih 
slovenskih pesmi, nato pa je sledi-
lo družabno srečanje ob prigrizku 
in dobrotah iz priznanih vinskih 
kleti. Omeniti velja, da si je v 
naslednjih dneh razstavo ogledalo 
več kot dvesto otrok iz kamniških 

iz LD Ljubno, dva člana iz LD 
Prežihovo, in sicer Damjan Zdovc 
in Blaž Šuler, ter Jožef Gril iz 
LD Ribnica, starosta slovenskih 
»rukačev«, pobudnik, ustanovitelj 
in vodja skupine. Predstavili so 
rukanje jelenov s poetičnim na-
slovom: »Ko se rojevajo lovčeva 
jutra.« Pesem Poklon naravi izpod 
peresa Jerneja Štrajharja, člana LD 
Sela pri Kamniku, je recitiral kar 
povezovalec programa Tone Ftičar 
in je ena izmed pesmi, ki so ob-
javljene v omenjenem jubilejnem 
Zborniku. Poseben poklon ob jubi-
leju je iz svojega opusa fotografij 
iz živalskega sveta naših lovišč 
predstavil mag. Janez Glavač, lov- 
ski inšpektor in naravoslovni fo-
tograf, član LD Motnik - Špitalič. 
Predstavljeni prizori iz narave nas 
opominjajo, naj odpremo oči tem 
lepotam in svoja čutenja podredi-
mo pravilnemu ter spoštljivemu 
odnosu do narave. Harmonikarji 
iz kamniških lovskih vrst so znova 
potrdili, da pravo vzdušje in raz-
položenje še vedno zaživita ob 
poskočnih vižah tako imenovane 
»frajtonarice«. Takšne stvari je 
treba videti, slišati in doživeti, 
enako kot smo podoživljali lovski 
ropot, ki je eden od tradicionalnih 
običajev med šegami in navadami 
slovenskih lovcev. Slavnostni pro-
gram so začeli Moravški rogisti 
in ga tudi končali. Zatem se je 
družabno srečanje nadaljevalo v 
sosednjem prostoru ob odlični 
pogostitvi lovske kulinarike naših 
darovalcev. Nekateri bolj poskočni 
so celo zaplesali, vsi pa so si bili 
enotni, da je minil zares lep lovski 
večer, ki bo večini ostal v lepem 
in nepozabnem spominu.

Povsem po naključju so hkrati, 
19. 9. 2015, svojo 110-letnico usta-
novitve in delovanja praznovali 
na Kopiščih v Kamniški Bistrici 
tudi člani Čebelarskega društva 
Kamnik, ki je bilo prav tako usta-
novljeno leta 1905 kot podružnica 
takratnega Čebelarskega društva v 
Ljubljani. Zanimivo je, da je zdajš- 
nji predsednik društva naš član 
Štefan Virjent, lovski tehnik.

Naslednji dan, v nedeljo po- 
poldne, je bila darovana sveta 
lovska maša, imenovana tudi 
Hubertova maša, v frančiškan-
ski cerkvi svetega Jakoba v 
Kamniku. Bogoslužje je vodil 
pater Lovrenc Anžel, somaševal 
pa Pavle Juhant, nekdanji član 
LD Kamnik, zdaj je v Župniji 
Ljubno na Gorenjskem. Maša je 
potekala ob spremljavi Zasavskih 
rogistov, ki so zatrobili vseh osem 
stavkov določenih cerkvenih 
skladb, je pojasnil njihov vodja 
Dane Namestnik. Hubertova 
maša je redkost v tej cerkvi, zato 
je bila dobro obiskana, prisotni pa 

lovskega pevskega zbora, katerega 
člani prihajajo iz lovskih družin v 
okolici Škofje Loke ter Poljanske 
in Selške doline. Pevski zbor že od 
ustanovitve vodi France Čufar. 
Zapeli so dve ljudski pesmi: Ko 
petelin svatuje in Brakado. Za 
pevci so nastopili člani Sekcije 
oponašalcev jelenjega rukanja, 
ki jo sestavljajo: Urban Košir iz 
LD Borovnica, Janez Podkrižnik 

skih družin in drugi ugledni go-
sti, uvodni avizo pa je pripadel 
Moravškim rogistom. Zatem je 
na oder povabil starešino LD 
Kamnik, Marjana Osolnika, 
kot predstavnika jubilantov, ki 
je v svojem nagovoru poudaril 
pomen proslave in lovstva na 
Kamniškem. Povedal je, da so 
se že naši dedje in pradedje za-
vedali, kako pomembno je ohra-
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njanje narave in napisali določena 
pravila, ki v lovstvu večinoma 
veljajo še dandanes. Za Lovski 
klub Kamnik, ki je bil ustanovljen 
leta 1905, so bila taka Pravila 
sprejeta in potrjena že 7. februarja 
1906 pri takratnem C. kr. dežel-
nem predsedništvu v Ljubljani 
pod številko 520 Pr.

Župan Občine Kamnik je prire-
diteljem čestital za visoki jubilej 
ter se zahvalil za poslanstvo, ki 
ga lovci opravljajo v naravi in na 
kulturnem področju. Izročil nam je 
tudi praktično darilo, ki ga lovci 
še kako potrebujemo pri lovskih 
opravilih, še posebno v jesenskih 
in zimskih hladnih dneh. 

Slavnostni govornik, predsed- 
nik LZS, je v daljšem nagovoru 
prav tako čestital organizatorju za 
izjemno lepo pripravljeno prire- 
ditev in poudaril, da je slovensko 
lovstvo glede organiziranosti in 
v odnosu do narave in divjadi 
lahko zgled drugim primerljivim 
v Evropi. Del lovskega mozaika 
so tudi lovci, ki svoje poslan-
stvo v skladu z vsemi zakoni in 
etičnimi normami opravljajo na 
območju Občine Kamnik. Svoj 
nastop je končal na prav pose-
ben in duhovit način, rekoč: »Ker 
danes praznujete, sem na oder 
prinesel klobuk samo zato, da ga 
bom lahko dvignil vašemu delu in 
vaši skrbi.«

Po slavnostnih besedah smo 
prisluhnili pevcem Škofjeloškega 

vrtcev in šol, ki so bili navdušeni, 
posebno nad živalmi z »mehkimi 
kožuščki«.

Naslednji dan je bila (prav tako 
v Domu kulture v Kamniku) os- 
rednja prireditev oziroma slav-
nostna akademija, na kateri je 
povezovalec Tone Ftičar z verzom 
Iz lovskih rogov čuječim gre zov 
pozdravil navzoče, še posebno 
goste, med katerimi so bili župan 
Občine Kamnik Marjan Šarec, 
predsednik LZS mag. Srečko 
Felix Krope, predsedniki lov- 

Ogled razstave otrok iz vrtca
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Bogata zgodovina lovstva na 
Kamniškem je zbrana v poseb-
nem zborniku (2015), ki so ga 
izdali ob praznovanju jubileja.



so poleg mašnega obreda lahko 
poslušali božjo besedo, ki sta jo 
brala lovca iz LD Kamnik in LD 
Sela pri Kamniku, ter zelo lepo in 
poučno pridigo, povezano z varst- 
vom narave, divjadi in človeka. 
Po maši je bil na lepo urejenem 
samostanskem vrtu za vse pri-
pravljen divjačinski golaž, ki ga 
je pripravil naš kuharski mojster 
Franc Hočevar s sodelavci. Kot 
se spodobi, smo ga zalili z maš- 
niškim vinom in praznovanje za-
ključili z mislijo in dobrim ob-
čutkom, da smo spet storili nekaj 
dobrega – predvsem na področju 
lovske kulture.

Marjan Schnabl

Na skupnih lovih 
se najbolj krepijo 
prijateljstva 
Letos smo se zbrali v LD 
Pernica

Kaj vse je dandanes tako druga-
če (in narobe) v slovenskem 

lovstvu in ne nazadnje tudi pri 
spoštovanju stoletnih lovskih šeg 
in navad, lovske družabnosti in 
pristne lovske tovarišije, ki vedno 
bolj načenja slovensko »jago«? 
»Še ne tako daleč nazaj so bili 
za slovensko lovstvo dosti lepši 
časi,« je pogosto slišati na lovih 
od starejših lovcev. Mnogi, zlasti 
tisti z daljšim lovskim stažem, ki 
so z leti tudi postopoma osiveli, so 
nad zdajšnjim stanjem zaskrbljeni 
in se jim kar kolca po starih časih. 
Če kdo, potem so prav oni tisti, ki 
lahko odkrito in tudi zaskrbljeno 
povedo kaj na račun opaženih 
dogodkov in ravnanj v našem lov- 
stvu. A glej ga, zlomka, vedno 
najraje take občutke izražajo v 
družbi mlajših lovcev, malo pa 
je njihov glas in mnenje slišati 
na lovskih sestankih. Njihove ne- 
uradne kritike so bolj splošni očit-
ki kot opozorilo. Češ, da sloven-
sko lovstvo potrebuje več znamenj 
pripadnosti, da je treba v okviru 
tega marsikaj postoriti predvsem 
znotraj LD, zlasti na področju 
medsebojnega spoštovanja in  
vrednot lovstva.

O tem smo se pogovarjali 
tudi z Brankom Vaso, Borisom 
Rožmanom, Francem Hajnž- 
ničem, Andrejem Ivančičem, 
Janezom Pešlom in Marjanom 
Gselmanom. Vsi smo bili udele- 
ženci tradicionalnega skupnega 
jesenskega lova, ki ga že več de-
setletij organizira LZ Maribor za 
naše severne lovske rojake, člane 
Kluba prijateljev lova - Celovec. 
Štajerske lovske legende so nam 
tudi zaupale, da dandanes res ni 
več toliko male divjadi, kot je je 

z javnostjo, je v nagovoru dejal, 
da je nastanek posebne komisi-
je za lovsko kulturo prispeval k 
precejšnjemu izboljšanju stanja 
na področju lovske kulture. Tudi 
finančna podpora je ustreznejša, 
kot je bila pred leti. Poudaril pa 
je, da se je treba vprašati, kaj 
LZS lahko še ponudi kulturni-
kom in kaj lahko oni naredijo za 
lovsko organizacijo. Prosil jih je, 
naj povedo, kaj jim je bilo všeč 
pri dozdajšnjih srečanjih LPZ in 
skupin rogistov, kaj bi bilo treba 
izboljšati in kako bi tovrstna sre-
čanja obdržali tudi v prihodnje. 

Večina predstavnikov se je 
strinjala, da vsakoletna srečanja 
lovskih pevskih zborov in rogistov 
trajajo predolgo, da nastopajoči 
ne poslušajo drugih skupin, da je 
težko privabiti poslušalce iz ne-
lovskih vrst. Spregovorili so tudi 
o različnih načinih financiranja 
kulturnih dejavnosti v okviru ob-
močnih lovskih zvez, ki so lovski 
kulturi zelo različno naklonjene. 
Kot velika težava so zbrani, pred-
vsem tisti, ki so se že kdaj znašli 
v vlogi organizatorjev kulturnih 
dogodkov, poudarili neodzivnost 
posameznih skupin. Kene je zato 
predlagal, naj bodo v prihodnje 
pozornejši do organizatorjev, ki 
pripravljajo nek dogodek, in naj 
bolj upoštevajo postavljene roke. 
Dejal je, da kdor ni nikoli organi-
ziral tako velikega dogodka, kot je 
na primer Srečanje lovskih pev-
skih zborov in rogistov, si ne more 
predstavljati težav, ki se pojavijo, 
če skupine niso odzivne. 

Predsednik Kene je razpravo o 
srečanju LPZ in rogistov sklenil z 
ugotovitvijo, da se očitno večina 
udeležencev posveta strinja, da bi 
bila srečanja krajša. Meni, da bo 
vseeno treba organizacijo srečanja 
prepustiti organizatorju, da bi ga 
uresničil glede na dane možnosti. 
Zbrane je tudi vprašal, ali bodo 
srečanja sploh še imeli v prihod- 
nosti. Vsi so se strinjali, da si ga 
želijo vsako leto, zato je vprašal, 
kje bo naslednje srečanje lov- 
skih pevskih zborov in rogistov. 
Bogdan Ambrožič, predstavnik 
LPZ Zlatorog - Vipava, je po-
vedal, da so se posveta udeležili 
z namenom, da bi povedali, da 
bi naslednje srečanje radi orga-
nizirali oni. S seboj je pripeljal 
predsednika ZLD Gorica Igorja 
Zadravca, ki je dejal, da pri or-
ganizaciji takih dogodkov nikakor 
niso novinci in so navajeni delati 
ter da so sposobni organizirati 
naslednje srečanje. Dogovorili 
so se tudi, naj bi bilo srečanje 
v drugi polovici maja ali prvi 
polovici letošnjega junija. Kene 
se je predsedniku ZLD Gorica 
zahvalil za udeležbo, predvsem 

čini in svojimi številnimi lovski-
mi prijatelji iz širne Slovenije in 
zamejstva, stoji s kamnom obo-
kana vinska klet, ki se ponaša s 
častitljivo letnico 1788. Čeprav 
v njej ni več velikih sodov, pol-
nih vina, ga tamkajšnjim lovcem 
vseeno ne primanjkuje. Njihov 
starešina namreč velja za veli-
kega in priznanega štajerskega 
vinogradnika. 

Franc Rotar

Posvet 
predstavnikov LPZ 
in skupin rogistov
Večinsko mnenje je, naj bi bila 
srečanja krajša

Komisija LZS za lovsko kul-
turo in odnose z javnostjo je 

17. septembra 2015 organizirala 
posvet predstavnikov lovskih zbo-
rov (LPZ) in rogistov. Posvet je 
bil v Čebelarskem domu na Brdu 
pri Lukovici, udeležilo pa se ga 
je 32 predstavnikov. 

Franc Kene, predsednik Ko- 
misije za lovsko kulturo in odnose 

bilo leta nazaj. Takratni jesenski 
lovi so bili svojevrstno lovsko 
doživetje na Štajerskem in drugod 
po Sloveniji, saj so povezovali 
lovce iz vseh krajev Slovenije in 
tudi od drugod. Tudi zdaj, ko se 
le tu in tam še dvigne v naravi 
izvaljeni fazan, ko ni več veliko 
poljskih zajcev, celo lisic je manj, 
so skupni jesenski lovi še ved- 
no najbolj povezovalni dogodki 
dolgoletnih lovskih tovarišev in 
prijateljev. »Ko bi le bilo tako 
tudi v prihodnje,« so si zaželeli 
vsi moji sogovorniki.

Letos sta lov in druženje po-
tekala v LD Pernica, ki jo že 35 
let uspešno vodi prijazni starešina 
Boris Rožman. Tamkajšnja LD, 
ki opravlja z divjadjo na 3.400 ha 
velikem lovišču, šteje 53 članov. 
Med njimi je najstarejši 87-letni 
Maks Polanec. Ponosni so tudi 
na svojo edino lovko, 48-letno 
Lilijano Horvat. V okviru let- 
nega načrta za leto 2015 naj bi 
lovci odstrelili 120 glav srnjadi, 
25 poljskih zajcev, 50 rac in 50 
fazanov. 

V tamkajšnjem lovskem domu, 
kjer se lovci radi družijo z doma-
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Pred vhodom v častitljivo staro vinsko klet perniških lovcev smo v naš 
objektiv ujeli (z desne): Janeza Pešla, Branka Vaso, Borisa Rožmana, 
Andreja Ivančiča, Franca Hajnžiča in Marjana Gselmana, ki je le 
dan prej praznoval svoj 55. rojstni dan.

Prekmurski rogisti na enem svojih nastopov
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pa za pogum in pripravljenost or-
ganizirati ta tradicionalni kulturni 
dogodek. Vsi so se strinjali, da so 
takšni letni posveti zaželeni tudi 
v prihodnosti.

J. Kovačič Siuka

»Opazili in œutili 
smo vas!«

S temi besedami je Ludvik 
Rituper, predsednik ZLD 

Prekmurje, v uvodnem nago-
voru izpostavil živahno kulturno 
dejavnost pri ZLD Prekmurje, ki 
deluje že kar dolgo. Omenil je 
uspešno nastopanje pevcev mo-
škega pevskega zbora pod taktirko 
Suzane Škafar in rogiste z umet- 
niško žilico priznanega glasbene-
ga strokovnjaka Stanka Peterke.
Dobro znan je tudi slikar Ernest 
Bransberger, ki zna čudovite lov- 
ske prizore iz narave prenesti na 
slikarsko platno in je imel že nekaj 
odmevnih samostojnih razstav. 
Moški pevski zbor in Prekmurski 
rogisti so prepoznavni po svoji 
aktivnosti na različnih lovskih 
prireditvah doma in tudi zunaj 
meja. Pevci in rogisti se redno 
udeležujejo območnih in držav-
nih srečanj, zato je predsednik 

belokranjskimi, o katerih sem že 
poročal. Priznati moram, da imajo 
bogatejši izbor melodij, da pa naši 
rogisti v igranju niso nič slabši; 
tudi naš repertoar bo sčasoma pri-
merljiv z njihovim. Hrvaški rogisti 
so na moj pohvalni nagovor odvr-
nili: »Malo smo res boljši, ampak 
mi smo vsi poklicni glasbeniki.« 
Res so odlični, po moji oceni niso 
zgrešili niti ene note. 

Prisotnost visokih gostov je 
dajala poudarek slovesnosti in po-
membnosti dogodka, med njimi so 
bili podpredsednik HLS Mladen 
Balić, Ljubomir Grgec, Zdravko 
Vujinović, Vlado Kireta, mag. 
Ivica Budor, tajnik HLS, in ured- 
nik Lovačkega vjesnika Ivica 
Stanko. Med gosti je bil tudi 
župan Karlovca Ivan Vučić, 
predstavnik ministrstva za kme-
tijstvo, uprave za lovstvo Marko 

Obmejna 
prijateljstva,  
ki trajajo … 
ZLD Bele krajine in LS 
Karlovačke županije

S  podpredsednikom ZLD Bele 
krajine Francijem Jaklje- 

vičem sva se 23. oktobra 2015 
kot gosta udeležila slovesnosti 
ob praznovanju 20-letnice obstoja 
in delovanja Lovačkega saveza 
Karlovačke županije.

Obojestransko sodelovanje na 
pomembnejših dogodkih v obeh 
območnih lovskih zvezah traja že 
dvajset let. Pred petnajstimi leti 
smo skupaj podpisali mednarodni 
sporazum o sodelovanju; podpisa-
la sva ga s tedanjim predsednikom 
omenjene hrvaške lovske zveze 
Ivanom Tuškanom. Takrat je bil 

Rituper našel motiv: »Opažamo 
in čutimo vas …« in jih predlagal 
za nedvomno zaslužna priznanja 
upravnemu odboru.

Rogisti so z uvodnimi korač-
nicami ustvarili kulturno lep in 
prijeten jesenski večer. Nato je 
sledila slavnostna podelitev pri-
znanj po predlogu upravnega od-
bora ZLD Prekmurje, ki je zasedal  
31. 8. 2015. Prejemniki plakete 
za lovsko kulturo tretje stopnje so 
bili: zborovodkinja gospa Suzana 
Škafar, umetniški vodja rogistov 
prof. Stanislav Peterka, slikar 
Ernest Bransberger. Za svojo 
dolgoletno aktivnost v moškem 
pevskem zboru pa so dobili pla-
keto nominirani pevci Štefan 
Zelko, Bojan Bohnec, Ludvik 
Horvat, Marjan Korpič, Marjan 
Pintarič in Branko Pihler, ki je 
bil dolga leta tudi blagajnik društ- 
va. Zlati znak za lovske zasluge 
je prejel Jože Horvat kot aktiven 
lovec ZLD Prekmurje za njegovo 
dolgoletno delovanje v komisiji 
lovskih čuvajev in lovskih moj-
strov, kot član IO OZUL ter kot 
vodja komisije za veliko divjad. 

Organizator je poskrbel tudi za 
pogostitev, druženje s petjem in 
obujanjem lepih spominov. 

Peter Novak

��Lovec, XCIX. letnik, øt. 1/2016

LOVSKA ORGANIZACIJA

Tomljanović, gosti iz Münchna 
in še midva, predstavnika ZLD 
Bele krajine.

Ob tej priložnosti so hrvaš- 
ki lovci (HLS) podpisali še en 
sporazum, in sicer z Bavarsko 
lovsko zvezo in Bavarsko aka-
demijo za naravo in lov. V imenu 
HLS ga je podpisal predsednik 
LS Karlovačke županije Vinko 
Pavlić, ki je obenem tudi pod-
predsednik HLS, na drugi strani 
pa Otto Seidel.

V imenu ZLD Bele krajine sem 
gostiteljem izročil uokvirjeni za-
hvali LZS za sodelovanje. Od 
njih smo tudi mi prejeli zahvalo 
in kipec rogista. 

Po slavnostnem delu so nas 
vse prisotne povabili na sklepno 
večerjo. Bavarski gostje so s seboj 
pripeljali sto litrov bavarskega 
piva, ki ga je kmalu zmanjkalo. 
Bilo je res dobro. 

Taka in podobna srečanja da-
jejo nove in nove ideje za raz-
širitev sodelovanja, obenem pa 
so zgled tudi drugim. Menim, 

tajnik zveze Andrija Štalcer, ki  
je bil takrat tudi glavni pobud- 
nik za sklenitev sporazuma. So- 
delovanje se je lepo razvijalo in 
postajalo vse bolj tovariško v za-
dovoljstvo hrvaških in tudi sloven-
skih lovcev. Poudariti moram, da 
smo si med seboj več kot dobri 
sosedje in da so naši odnosi lahko 
zgled politiki obeh držav. 

Tistega dne so slavili petletni-
co podpisanega sporazuma hr-
vaških lovcev s cehom lovcev iz 
Münchna. Oboji sporazum upošte-
vajo in se ga veselijo. V pogovoru 
z Ottom Seidlom, predsednikom 
tega ceha, sva proučevala možno-
sti za vzpostavitev sporazuma z 
našo ZLD Bele krajine. Očitno 
je bilo, da so o našem odličnem 
sodelovanju s hrvaškimi lovci tudi 
oni zelo dobro seznanjeni. 

Proslava je potekala zelo slav-
nostno; nastopili so tudi nemški 
in hrvaški rogisti ter zaigrali vsak 
dvakrat po dve melodiji. Ko sem 
poslušal nemške rogiste, sem 
jih poskušal primerjati z našimi  

Podelitev priznanj ZLD Prekmurje. Priznanje je kot najstarejši 
jubilant prejel Ernest Bransberger.
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Prejemniki plaket so se fotografirali s predsednikom ZLD Prekmurje 
Ludvikom Rituperjem.
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S proslave ob 20-letnici delovanja Lovačkega saveza Karlovačke 
županije, ki sva se je udeležila kot predstavnika ZLD Bele krajine. 



da moramo pozdraviti nakazane 
možnosti vzpostavljanja novih 
povezav, zato se moramo čim prej 
pogovoriti med seboj. Zgled pri 
hrvaških lovcih je vsekakor več 
kot dober!

Toni Vrščaj

Spet skupaj, 
nekateri æe 
enaintridesetiœ

V novembrski nedelji, 8. 11. 
2015, smo lovci LD Cir- 

kovce in LD Cajnarje že enain-
tridesetič zapored priredili skupni 
lov za člane obeh lovskih družin; 
tokrat na malo divjad v lovišču LD 
Cirkovce. Nekateri so bili na prav 
vseh lovih, nekateri pa prvič, zato 
smo po lovu izvedli tradicionalni 
lovski krst. Lovina je bila pestra: 
nekaj fazanov in za vzorec zajcev. 
Med vso lovino so položili tudi 
lisjaka, ki je bil mogoče malo 
kriv za manjšo številčnost male 
divjadi v lovišču. 

Lahko bi rekli, »vedno eni in 
isti«, pa vendar je bilo na ome-
njenem lovu nekaj novih obra-
zov. Lovci so se srečali s starim 

ki je bil več let tudi predsednik 
zbora, in Franjo Slejko. 

Letos čaka zbor odgovorna 
naloga, saj bo organizator 43. 
Srečanja lovskih pevskih zborov 
in skupin rogistov Slovenije. 

Edvard Krašna

Trboveljski pevci 
in rogisti v gosteh

Primorski Lovski pevski zbor  
Zlatorog iz Vipave zna praz- 

novati svoj 40-letni jubilej. Nas 
Trboveljčane so namreč povabili, 
da k častitljivemu jubileju prispe- 
vamo svoj delež s pesmijo in zvo-
kom. To se je zgodilo 19. septembra 
2015 v Domu krajanov Plače.

Zborovodji vipavskega društ- 
va Lovski pevski zbor Zlatorog, 
prof. Igor Hodak, in trbovelj-
skega Katarina Marolt sta pevce 
odlično pripravila za nastop. 

Vsak zbor je imel svoj nastop, 
nekaj pa so jih zapeli tudi sku-
paj. Poseben čar nastopom so pri-
spevali še Revirski rogisti, člani 
Društva LPZ in rogistov Zasavje 
- Trbovlje.

Program, ki je poleg lovskih, 
umetnih in narodnih pesmi obse-
gal tudi napitnico z obema zboro-

nelovskih prireditvah, kamor ga 
pogosto vabijo. Naj navedemo le 
nekaj prireditev, na katerih je zbor 
nastopal že večkrat: na lovskem 
sejmu LOV v Gornji Radgoni, 
na Hubertovi maši na Mašunu, 
na proslavah na Nanosu. Pogosto 
nastopi kot gost drugih zborov in 
prav tako vabi v goste druge zbore 
na svoje vsakoletne koncerte. V 
dolgem obdobju delovanja je zbor 
v večna lovišča s pesmijo pospre-
mil dvaindvajset svojih članov 
- pevcev in 137 članov zelene 
bratovščine. Konec novembra 
2011 je zbor v dobraveljski cerkvi 
posnel in nato izdal zgoščenko. V 
zadnjih petih letih se je številčno 
in kakovostno okrepil in ponov-
no postal eden naših najboljših 
lovskih pevskih zborov. Velika 
zasluga za to velja glasbenemu 
pedagogu prof. Igorju Hodaku, 
ki zbor vodi že četrto leto.

Proslava in jubilejni koncert ob 
40-letnici delovanja zbora sta bila 
v obnovljenem Lanthierijevem 
dvorcu v Vipavi, kjer je bil zbor 
ustanovljen in kjer je tudi prvič na-
stopil. V goste so povabili Mešani 
pevski zbor Slavec iz Solkana. 
Zbor in člani so ob tej priložno-
sti prejeli številna priznanja. Od 
vsega začetka sta v zboru le še 
dva člana: Friderik Koradin, 

Tradicija skupnih družabnih 
lovov med obema lovskima dru-
žinama je že dolga, skupni lovi 
so vsako leto v loviščih obeh  
lovskih družin. Tradicionalno pa 
hodijo v obeh družinah tudi na 
posamične love na veliko div-
jad. Za nas »poljske lovce« sta 
prava poslastica in podvig loviti 
v lovišču, kjer je treba misliti tudi 
na morebitni obisk »kosmatinca«, 
ki ob prvih srečanjih vzbuja strah 
in trepet. 

Branko Valentan 
LD Cirkovce

LPZ Zlatorog 
Vipava praznoval 
40-letnico

Lovski pevski zbor Zlatorog 
- Vipava je eden naših naj- 

starejših zborov, saj je lani ok-
tobra praznoval že štirideset let 
neprekinjenega delovanja in na-
stopanja. Ustanovljen je bil na 
pobudo nanoških lovcev. Ideja 
za ustanovitev zbora je nastala ob 
ubranem petju na zadnjem pogonu 
na Nanosu oktobra 1975. Že ob 
ustanovitvi je v zboru prepevalo 
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lovovodjo, ki si je sicer mislil, da 
je bil v isti vlogi že od začetka. 
Prijateljsko srečanje, lov in dru-
ženje je bilo glavni namen tudi 
tokratnega srečanja. 

Po lovu smo imeli lovski krst 
lovca iz LD Cajnarje in nazdravili 
za šestdeset let slavljencu, ki mu 
je starešina izročil priložnostno 
darilo. 

Za veseli, glasbeni del so po-
skrbeli Fantje treh vasi. Kuharske 
specialitete je z veliko vnemo 
pripravljal naš Darko, ki se je s 
tem dejanjem tudi zahvalil svo-
jemu mentorju za trdo in aktivno 
mentorsko skrb.

več kot trideset lovcev iz vseh 
devetih LD zgornje Vipavske do-
line. Prvič je nastopil in se uradno 
predstavil na tretjem srečanju LZP 
v Dekanih, in sicer 22. maja 1976. 
Nato se je udeležil vseh naslednjih 
vsakoletnih srečanj lovskih pev-
skih zborov in rogistov. Dvakrat 
je bil tudi organizator srečanj, in 
sicer leta 1979 in 1989. 

LPZ Zlatorog - Vipava je na 
območju ZLD Gorica edini lovski 
pevski zbor in nastopa na vseh 
lovskih prireditvah od Razdrtega 
do Trente. Vsako leto se udeleži 
tudi revije Primorska poje. Naš 
zbor poje tudi na številnih drugih 
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Starešina LD Cirkovce izroča lovcu Branku Valentanu priložnostno 
darilo za njegovih šestdeset let.

Novejši posnetek zbora ob oltarju sv. Huberta na Mašunu
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Nastop pevcev Društva LPZ in rogistov Zasavje - Trbovlje v Plačah



ma na koncu koncerta, je prijetno 
vodila Marjana Ramiaš.

Ob zaključku koncerta so 
Trboveljčani prejeli v dar  umet- 
niško sliko  Izvir Hublja, av-
torice Aleksandre Ambrožič,  
člani Lovskega pevskega zbora 
Zlatorog pa fotografijo članov 
trboveljskega društva in CD, ki je 
bil posnet ob 35-letnici LPZ.

organizirala mednarodno strelsko 
tekmovanje v disciplini trap za 
pokal samostojnosti. Kljub močni 
burji, ki je vsem zelo nagajala, je 
tekmovanje odlično uspelo, za po-
slastico pa je s svojim vrhunskim 
rezultatom in zmago prispeval 
lovec LD Istra - Gračišče Denis 
Vatovec, ki je zastopal barve re-
prezentance Slovenije. V finalu 
je namreč premagal hrvaškega 
reprezentanta in trenutno najbolj-
šega strelca na glinaste golobe 
Giovannija Cernogoraza, ki 
je aktualni olimpijski prvak iz 
Londona in zmagovalec letošnje 
sezone svetovnega pokala v dis- 
ciplini trap.

V konkurenci 36 strelcev, ki so 
zastopali reprezentanco Slovenije, 
Hrvaške, ekipo LZ Koper, Lo- 
vačkog saveza Istraske županije 
ter klubov iz Novega grada in 
italijanskega Porpetta je Denis 
po nekoliko slabšem prvem krogu 
v drugem le izboljšal svoj na-
stop ter si z 39 zadetimi golobi 
zagotovil nastop v končni seriji 
(finalu). Z enakim številom zade-
tih golobov sta si finale priborila 
še slovenski olimpijec Boštjan 

brez oblačka in topli jutranji žarki 
sonca so pozdravili vidno dobro 
razpoložene lovce. Zbralo se je 
več kot šestdeset lovcev, ki sta 
jih v uvodu pozdravila stareši-
ni obeh lovskih družin, Milan 
Kolarič (LD Gornja Radgona) in 
Vlado Rojko (LD Negova). Nato 
je vodenje lova prevzel vodja lova 
Drago Žunko. 

Lov je potekal po pričakova-
njih; najpomembneje je, da se je 
končal varno. Glas lovskega roga 
je naznanil konec lova in poklonili 
smo se lovini. Nepozabna bosta 
ostala predvsem »zadnji pogon« 
in veselo druženje ob lovskem 
ropotu, dobri hrani in kapljici.

Iztok Rožman

LZ Koper 
organizirala drugo 
mednarodno 
strelsko tekmo
Za pokal samostojnosti

Lovska zveza Koper je 31. 10. 
2015, po lanski premieri, na 

svojem trap strelišču v Šmarjah 

LD Gornja 
Radgona in 
LD Negova na 
skupnem lovu

Lovišči LD Gornja Radgona 
in LD Negova skupaj meri-

ta več kot 7.000 ha, od tega je 
6.335 ha lovnih površin, lovišči pa 
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Občinstvo je bilo  navdušeno 
nad zapetimi pesmimi, saj se je 
petje nato nadaljevalo na prostem 
med obiskovalci ob pogostitvi.

Isti dan, precej pred nasto-
pom, so Trboveljčani obiskali 
še Stanetovega  lovskega »paj-
daša« Janeza Brezovarja v Ma- 
lem Lipoglavu nad Šmarjem - 
Sapom. Razkazal  jim  je svoje 
čudovite lovske trofeje, domala  
z vsega sveta. Vso skupino je 
prijazno gostila vsa Janezova 
družina.

Marjan Palčič

razmejuje reka Ščavnica. Skupaj 
premoreta 96 članov, med kateri-
mi se že vrsto let kujejo iskrena 
prijateljstva, saj se člani redno 
srečujejo na lovsko-strelskih pre-
reditvah, kinoloških srečanjih in 
lovih. Tudi tokrat je lovce združil 
zdaj že tradicionalni skupni lov, 
tako imenovani »lov dveh družin«, 
kot mu pravijo domači lovci. 

Letošnji lov, ki je bil 8. novem-
bra 2015, je gostila LD Gornja 
Radgona. Že zjutraj je vse ka-
zalo, da nam bo ta »jaga« ostala 
v lepem spominu. Nebo je bilo 

Janez Brezovar iz Malega Lipoglava nad Šmarjem - Sapom je članom 
Društva LPZ in Rogistiom Zasavje - Trbovlje razkazal  svoje čudovite 
lovske trofeje, ki jih ima domala z vsega sveta.
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Spominska fotografija z zbora lovcev LD Gornja Radgona in LD Negova pred začetkom skupnega lova (8. 11. 2015), kjer so se utrje- 
vale že tako odlične prijateljske vezi.

Najboljše tri ekipe – reprezentanti Slovenije, Hrvaške in ekipa 
Porpetto – s predsednikom LZ Koper in podpredsednikom LS Istarske 
županije
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Maček in hrvaški reprezentant 
Paolo Labinjan. Preostali hrvaški 
reprezentanti Anton Glasanović 
(41), Giovani Cernogoraz (4�) 
in Josip Glasanović (44) pa so 
bili še uspešnejši.

V finalu se je tekmovanje za 
najboljšo šesterico začelo praktično 
znova, saj se ni upošteval njihov re-
zultat iz prvih dveh krogov, ampak 
so strelci začeli z ničle. Tu pa je 
našemu lovcu in slovenskemu re-
prezentantu Denisu Vatovcu uspel 
neverjeten strelski dosežek, ko je 
v dramatičnem obračunu zadel de-
vetnajst golobov, t. j. enega več od 
Giovanija Cernogoraza in dva več 
od preostale četverice, ki je morala 
z dodatnim streljanjem odločati o 
medsebojnem vrstnem redu.

Rezultati ekipno:
1. reprezentanca Hrvaške
2. reprezentanca Slovenije
3. italijanska ekipa Porpetto
4. ekipa Lovačkog saveza Istrske 
županije
5. ekipa Lovske zveze Slovenije
6. ekipa Društvo Gusar - Rovinj

Rezultati posamezno:
1. Denis Vatovec (19 golobov), 
2. Giovanni Cernogoraz (18), 
3. Anton Glasanović (17), 
4. Josip Glasanović (17), 
5. Boštjan Maček (17), 
6. Paolo Labinjan (17).

Najboljšim posameznikom in 
ekipam sta medalje in pokale 
podelila predsednik LZ Koper 
Fabio Steffe in podpredsednik 
Lovačkog saveza Istrske župa-
nije Branko Golojka. Najboljši 
strelec Denis Vatovec je prejel 
tudi prehodni pokal. Lovci LZ 
Koper smo ponosni, da smo lahko 
na svojem strelišču gostili tako 
imenitne strelce ter združili lovsko 
strelstvo s športnim. Za izpeljavo 
tako zahtevne prireditve vsekakor 
velja največja zasluga predsedniku 
LZ Koper Steffetu ter članom 
komisije za lovsko strelstvo pri 
LZ Koper Adrijanu Kocjančiču 

znak so se začeli lovci pomikati 
proti zbornemu mestu in v zborni 
vrsti tako, da ni bilo potrebno še 
naknadno klicanje v zbor. Prijetno 
presenečenje, kar le dokazuje, da 
tudi naši lovci velikokrat lovijo 
drugod, kjer so sklici z lovskim ro-
gom ali s pomočjo rogistov običaj. 
To tudi priča, da smo Belokranjci 
na pravi poti, ko snujemo svo-
jo skupino rogistov, ki se je vsi 
veselimo.

V času lova sta starešina in taj-
nik Branko Kapušin, brata, sama 
pripravljala hrano za pogostitev po 
lovu. Priprava bogatega in razno-
likega jedilnika je trajala kar dva 
cela dneva, sta povedala.

Po končanem lovu smo se lovci 
zbrali na zbornem mestu pred 
kočo in si opisovali doživljaje z 
lova. Zvedeli smo, da so bili v 
pogonu divji prašiči, nismo pa 
še vedeli rezultata, ki pa je bil 
kmalu razjasnjen. Lovec Andrej 
Štajdohar iz LD Predgrad je po-
vedal, da mu je prašič prišel na 
dvajset metrov, se mu obračal 
v vse smeri, kot bi vedel, da ga 
Andrej ne bo ustrelil. Povedal je, 
da je bil pač dva do pet centimet- 
rov višji od »do kolena«, kot je 
gospodar Boris pred lovom omejil 
»velikost«. Sprožilo se je veliko 
šaljivih pripomb, zakaj ni streljal, 
če ga je tako izzival, vendar smo 
vsi ocenili ravnanje tega lovca kot 
pravilno, spoštljivo do gostitelja. 
Prepričan sem, da bo omenjeni lo-
vec v tej LD še naprej dobrodošel 
gost na skupnih lovih.

Na travi, pred v vrsto razvrš- 
čenimi lovci za pozdrav lovini, 
je ležal srnji mladič. Starešina 
in gospodar sta se ob zaključku 
lova zahvalila vsem lovcem za 
sodelovanje, poskrbela za običaj 
predaje smrekove vejice in zahva-
le boginji lova Diani za podarjeni 
ulov. Rogist Marko Veselič je z 
rogom zatrobil »pozdrav lovini«. 
Vsi smo se ob lepi izvedbi starega 
lovskega običaja poklonili plenu, 
ki je bil položen pred nami. Nato 
so nas povabili na zakusko – zad- 
nji pogon oziroma kosilo. 

Vsi vedo, da Gostilna Kapušin, 
katere lastnik je Roman, sodi med 
najboljše gostilne v Beli krajini, 
kosilo, ki sta ga z bratom pripravila 
v lovski koči, pa je bilo tudi na 
taki ravni, čeprav je bilo vse pri-
pravljeno v lovski koči. O kosilu 
se še vedno pogovarjamo, saj je 
preraslo nivo običajnega kosila v 
lovskih družinah v Beli krajini.

Ob tej priložnosti naj zapišem, 
da je bilo za tradicionani lov vse 
lepo organizirano in izpeljano, 
tako da se v imenu vseh zahva-
ljujem za res lep prijateljski lov 
in pogostitev.

Toni Vrščaj

smo se zbora udeležili tudi vsi 
Belokranjski rogisti.

Ker je bilo to prvič, da smo 
nastopali pred lovom, smo se z 
gospodarjem Borisom Štrausom 
in starešino dogovorili, da so nam, 
rogistom, prepustili prvo pobudo 
za sklic zbora lovcev, torej z lov- 
skim rogom. Že na prvi zvočni 

divjad v lovskem revirju Cogetinci 
pri Cerkvenjaku. Tam je zbrane 
pozdravil starešina LD Dobrava 
Franc Slekovec in gostom iz po-
bratene LD Vurmat zaželel prijet- 
no dobrodošlico. Lovili smo fa-
zane, zajce in lisice, predvsem pa 
je bilo srečanje odlična priložnost 
za izmenjavo mnenj in pogledov 
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o skupnih težavah, s katerimi se 
soočamo lovci na Kobanskem 
in v Slovenskih goricah. In teh 
pravzaprav ni malo, zlasti še za-
radi nenehnega slabšanja naravnih 
razmer v okolju za malo divjad. Ta 
je pogosto zelo prizadeta zaradi 
posegov v gozdni in kmetijski 
prostor, velike izgube pa so tudi 
pri srnjadi; povzročajo jih promet 
in potepuški psi. LD Dobrava in 
LD Vurmat sta se pobratila leta 
1977, ob 50-letnici LD Dobrava 
pa so leta 2004 s podpisom po-
sebne listine o prijateljstvu zno-
va potrdili in še okrepili zgledno 
sodelovanje. Lovci iz Vurmata 
prihajajo v Slovenske gorice na 
lov na srnjaka in malo divjad, 
dobravški lovci pa odhajajo na 
Kobansko na lov na gamsa in 
divje prašiče.

M. Toš

Martinova jaga 
LD Gradac

Dan za martinovim, 12. novem-
bra 2015, praznikom vina, 

vseh vinarjev, je bil organiziran 
eden najlepših lovov v lovišču 
belokranjske LD Gradac. 

Na povabilo starešine tamkaj-
šnje LD Romana Kapušina se je 
zbralo, ne glede, da je bil četrtek, 
vsaj petdeset lovcev iz LD Gradac, 
pa tudi veliko gostov iz drugih 
LD in območnih lovskih zvez. 
Vreme je bilo sončno. Zbor je 
bil sklican pred lovsko kočo na 
Kučarju. Ker je povabilo starešine 
ob prvem času prispelo do nas, 

(LD Dekani), Denisu Vatovcu 
(LD Istra Gračišče), Mauru 
Jakominu (LD Istra Gračišče) 
in Alenu Furlanu (LD Rižana). 
Po končani tekmi ob lovskem 
golažu, ki so ga pripravili lovci 
LD Šmarje, smo se zaobljubili, da 
se bomo srečali tudi letos.

Vedran Prodan

Prijateljsko 
jesensko lovsko 
druæenje  
v Cogetincih

LD Dobrava iz Svete Trojice 
v Slovenskih goricah je or-

ganizirala tradicionalno srečanje 
s člani pobratene LD Vurmat s 
Svetega Duha na Ostrem Vrhu. Po 
zajtrku v lovskem domu smo imeli 
krajši skupni jesenski lov na malo 

Najboljši trije posamezniki: Giovani Cernogoraz, Denis Vatovec, 
Anton Glasanović s predsednikom LZ Koper, podpredsednikom LS 
IŽ ter predsednikom Komisije za lovsko strelstvo pri LZ Koper.
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Lovci dveh pobratenih LD pred lovom v Cogetincih



LD Gornja 
Radgona 
izglasovala 
œastno œlanstvo 
zasluænemu œlanu

Lovska družina Gornja Rad- 
gona je na izrednem obč-

nem zboru, ki je bil 9. 10. 2015 v 
Hercegovščaku, v skladu z 10. čle-
nom Pravil LD izglasovala čast- 
no članstvo Francu Strniši. 

Franc je v lovskih vrstah že od 
leta 1972, to je več kot štirideset 
let. Med njegovim lovskim stažem 
je opravljal številne odgovorne 
funkcije v lovski družini in viš-

Upravni odbor LZ 
Maribor v Øentilju

V   okviru obeleževanja 60-
letnice LD Šentilj, ki je bilo 

nadvse slovesno in vsebinsko 
bogato, je bila v tamkajšnjem 
lovskem domu tudi osemnajsta 
redna seja Upravnega odbora LZ 
Maribor. Na njej so člani sprego-
vorili o nekaterih aktualnih temah, 
najprej pa prisluhnili kratki pred-
stavitvi LD Šentilj, ki deluje že 
šestdeset let. O njenem nastanku, 
bogati zgodovini in prizadevanjih 
na področju varstva narave ter 
upravljanja z divjadjo je spre-
govoril starešina Rudi Majer. 
Nanizal je nekaj izjemno zani-
mivih podatkov in med drugim 
povedal, da so v letu ustanovitve 
LD Šentilj (leta 1955) uplenili 
samo tri srnjake in eno srno, zato 
pa kar dvesto poljskih zajcev in 
več kot tristo fazanov. Na takšno 
»žetev« pri mali divjadi so jim 
ostali le še spomini, saj se številč-
nost te divjadi zelo zmanjšuje (lani 
uplenili samo dva fazana in pet 
zajcev!). Zato pa imajo v lovišču 
številčno srnjad, ki se pomika celo 
v naselja, saj je njen življenski 
prostor vse bolj utesnjen, kot je 
povedal starešina šentiljske LD 
Rudi Majer, sicer tudi član UO 
LZ Maribor in dolgoletni lovski 
funkcionar. V njihovem lovišču 
se od tujerodnih vrst pojavlja-
jo nutrija na območju Mure, pa 
tudi zlati šakal in rakunasti pes. 
Na terenu ne beležijo konflitkov, 
sodelovanje s kmeti je zelo dobro 
in je lahko zgled za mnoge druge 
LD. Izjemno zadovoljni so tudi 
s sodelovanjem z lokalno skup- 
nostjo, to je z Občino Šentilj. 
V okviru praznovanja letošnjega 
občinskega praznika bodo odprli 
razstavo o 60-letni zgodovini LD 
Šentilj, kar si štejejo v poseb-
no čast. Predsednik LZ Maribor 
Marjan Gselman se je starešini 
zahvalil za izčrpno predstavitev in 
gostoljuben sprejem članov UO 
LZ Maribor in LD Šentilj izročil 
spominsko zahvalo.

V nadaljevanju zasedanja je UO 
LZ Maribor sprejel spremembe 
Pravilnika o podeljevanju plakete 
(te območne zveze) in priznanj LZ 
Maribor ter prisluhnil informaciji 
predsednika Gselmana o razpisu 
in pripravah na volitve organov 
LZ Slovenije. Za organe v nasled- 
njem mandatu je bilo evidentira-
nih več članov iz LD mariborske 
zveze, kar je zelo spodbudno, saj 
želijo kot največja območna lov- 
ska zveza v Sloveniji aktivno 
in konstruktivno sodelovati pri 
vodenju politike, sprejemanju in 
uresničevanju odločitev vseh or-
ganov LZS. Člani UO, zadolženi 

končati klateškega psa v naravi, 
če ga je zalotil neposredno pri 
povzročanju škode na divjadi. 
Dandanes žal to ne velja več; psa 
tudi v takem skrajnem primeru ni 
dovoljeno pokončati, ampak je 
treba v opisanem primeru poiskati 
lastnika psa, psa pri dejanju po 
možnosti fotografirati itn. Lahko 
se vprašamo, kako lahko (težko) 
lovec ugotovi lastništvo, če je 
pes prišel na kraj dogodka ne-
kaj kilometrov daleč. Ob takšni 
okorni zakonodaji, ki ne rešuje 
težav, človeka lahko samo zaboli 
glava in si zaželi, da bi spoznal 
ljudi, ki so jo snovali, in tiste, ki 
so tako sprejeli. 

Ko nas v maju obiščejo tuji lov- 
ski gostje, se samo čudijo, koliko 
psov brez nadzora pohaja po lo-
višču. Ker se z Avstrijci tako radi 
primerjamo na vseh področjih, se 
mi postavlja vprašanje, zakaj se 
pri tozadevnih predpisih nismo 
pripravljeni približati njihovim 
merilom. Pri njih pride klateški 
pes v lovišče samo enkrat, če 
ima veliko srečo dvakrat, tretjič 
pa ga gotovo ni več … In kar 
je zelo pomembno: posledično 
ni nobenih zamer med lovci in 
lastniki takšnih psov. Tretji razlog 
je v nespoštovanju predpisov o 
obveznem cepljenju psov proti 
steklini, ki je bilo prej vsako leto 
(do 1. 1. 2014) obvezno za vse 
pse, starejše od treh mesecev. Po 
tem datumu pa je obvezno cep- 
ljenje na dve do tri leta. V čem 
je težava, ki jo lovci opažamo 
predvsem na kmečkih območ- 
jih? Mnogo je primerov, da imajo 
pri posameznih hišah več psov 
(tudi prek dovoljenega števila), 
njihovo ekonomsko stanje pa 
je v veliko primerih takšno, da 
o kakšnem cepljenju psov niti 
ne razmišljajo, še manj pa, da 
bi to zakonsko obveznost tudi 
opravili. Če bi veterinarske in-
špekcijske službe odigrale svojo 
temeljno vlogo v skladu z ve-
ljavno zakonodajo in posamezne 
kršitelje tudi ustrezno kaznovale, 
bi bilo necepljenih psov, ki so v 
glavnem odvisni od plena, ki ga 
ulovijo v loviščih, neprimerno 
manj. Veterinarska inšpekcija 
bi lahko, če bi opravljala svoje 
poslanstvo tako, kot ji nalaga za-
kon, samo s kaznimi za tozadev-
ne prekrške ogromno pripomogla 
k izboljšanju sedanjega stanja. 
V povezavi s to problematiko 
predlagam, da bi vodstvo LZ Slo- 
venije opravilo razgovor z vod-
stvom veterinarske inšpekcije 
in tako dodalo svoj prispevek k 
izboljšanju stanja pri tej pereči 
problematiki.

Miroslav Bauman 
LD Sveti Jurij

Sami lovci  
smo nemoœni

V  zadnjem času se tako kot 
v našem glasilu Lovec tudi 

v lokalnih sredstvih javnega ob-
veščanja pojavljajo prispevki, 
podkrepljeni s konkretnimi foto- 
grafijami o nečednih dejanjih 
klateških psov. Škodo največ-
krat povzročajo v zimskem času  
s snežno odejo in spomladi, ko 
so srne visoko breje, tik pred 
poleganjem mladičev. V tem času 
so vsekakor najlažji plen pote-
puških psov. S to problematiko 
se lovci in lovske družine (LD) 
ukvarjamo že vrsto let, vendar so 
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jih lovskih organizacijah. Med 
letoma 1984 in 1986 je opravljal 
funkcijo starešine, deset let je bil 
strelski referent in pod njegovim 
vodenjem so strelci LD Gornja 
Radgona dosegali zavidljive re-
zultate. Prav tako je deset let kot 
referent za lovsko strelstvo vodil 
strelce Zveze lovskih družin. V LD 
Gornja Radgona je dve leti oprav- 
ljal delo tajnika lovske družine, 
osem let predsednika komisije za 
praktični del lovskih izpitov, bil 
je večletni član upravnega odbora 
(med letoma 1976 in 1984). Med 
naštetim je opravljal še funkcijo 
gospodarja, bil je član komisije za 
ocenjevanje trofej in vodja revirja. 
Več let je bil tudi aktiven lovski 
kinolog. Kot dolgoletni vodja re-
virja je bil njegov revir vedno za 
zgled, in sicer z vidika urejenosti 
in varnosti lovskih naprav, pa tudi 
pri skrbi za dobre medsebojne 
odnose z drugimi uporabniki 
prostora. Franca sta za njegovo 
aktivno delo že večkrat nagradila 
in odlikovala LZS in ZLD, pa tudi 
matična lovska družina. Kljub 
svojim letom je še vedno zelo 
aktiven lovec, vedno pripravljen 
pomagati in sodelovati na vseh 
področjih lovskega udejstvova-
nja. Kot je povedal starešina LD 
Gornja Radgona Milan Kolarič, 
je Franc Strniša lahko zgled vsem 
svojim lovskim tovarišem. 

Iztok Rožman

naša prizadevanja, da bi te pojave 
preprečili, skoraj enaki ničli. Vse, 
kar lovci in lovske družine lah-
ko storimo, je, da lastnike psov 
vljudno prosimo, naj imajo pse 
pod nadzorom.

V naši LD, katere član sem, 
vsako leto najmanj enkrat do 
dvakrat pred zimo in v času pred 
poleganjem v pisni obliki prosi-
mo lastnike psov o odgovornem 
nadzoru psov, da ne bi preganjali 
prostoživečih živali, predvsem 
srnjadi. Prepričam sem in verja-
mem, da podobno ravnajo tudi v 
drugih LD, saj smo lovci ne na- 
zadnje tudi varuhi narave in 
prostoživečih živali. Kot kažejo 
zadnji primeri škode na srnjadi, 
ki jih je vsekakor mnogo več, 
kot jih zabeležimo, smo lovci v 
naših prošnjah in prizadevanjih v 
veliki meri neuspešni, za kar pa 
v nobenem primeru nismo krivi 
sami. Po mojem prepričanju so 
vsaj trije glavni krivci za stanje, 
kakršno je, in sicer: največjo 
odgovornost nosijo tisti lastniki 
psov, ki jim je malo mar, kaj 
počnejo njihovi psi, predvsem 
ponoči, ko jih odpnejo z verig. 
Nadalje je velika težava naša tre- 
nutno veljavna zakonodaja, ki 
je dobesedno »pisana na kožo« 
brezbrižnim lastnikom psov, ki 
se neodgovorno obnašajo do ži-
vali v naravi. Še pred desetimi 
leti je namreč lovec smel po-
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Franc Strniša z listino častnega člana LD Gornja Radgona



za posamezna delovna podorčja, 
so na kratko predstavili delo v 
zadnjem obdobju in nanizali na-
črtovane aktivnosti do konca le-
tošnjega koledarskega leta. Med 
njimi bo tudi organizacija tabora 
mladih v LD Poljčane. 

M. Toš

Tekmovanje s 
kroglo na jurjevo

Na Jurjevo nedeljo, 26. aprila 
2015, je LD Šentjur organi-

zirala tradicionalno strelsko tekmo 
s kroglo. Tekmovanje je bilo v 
ekipni in posamični konkurenci na 
razdaljo sto metrov, in sicer sede 
ob kolu s tremi streli. Najboljših 
šest tekmovalcev iz kvalifikacij je 
streljalo še enkrat v končni seriji. 
Oba rezultata skupaj sta določila 
uvrstitev tekmovalca. Kljub slabši 
udeležbi, kot jo je pričakoval or-
ganizator, so tekmovalci dosegli 
odlične rezultate, in sicer:

ekipno:
1.  LD Oplotnica (Marjan Sadek, 

Boštjan Sadek, Janko Gošnjak) 
77 krogov 

2.  LD Šentjur (Miran Hernaus, 
Anton Kumin, Robert Kumin) 
70 krogov

3.  LD Bohor - Planina (Hinko 
Žibret, Andrej Žibret, Igor 
Žibret) 59 krogov

posamezno:
1. Miran Hernaus – LD Šentjur

55 krogov (28 + 27) 
2. Marjan Sadek – LD Oplotnica

55 krogov (29 + 26)
3. Miha Finkšt – LD Mozirje 

54 krogov (28 +26)

Najboljše ekipe so prejele poka-
le, najboljši posamezniki medalje 

novembru 2015, so kronološko 
našteti vsi dogodki oz. pomembni 
mejniki, ki so se zgodili v dolgi 
zgodovini LD. Od ustanovitve 
leta 1945 pa vse do leta 2015 je 
bilo v družino in njeno delo vklju-
čenih 169 članov. Leta 1968 so 
zgradili prvo lovsko kočo, istega 
leta, 12. 11., je bila opravljena t. i. 
rajonizacija lovišča, v letu 1976 
je družina razvila lovski prapor, 
ob koncu osemdesetih let pa so 
na temeljih stare koče zgradili 
sodoben lovski dom. Ob domu je 
stala stara kapelica, ki so jo lovci 
obnovili in vanjo postavili kip sv. 
Huberta. Prvi lov je bil organiziran 
2. novembra, na dan sv. Huberta; 
v letu praznovanja 70-letnice LD 
Polšnik je bil že petindvajseti. 
Redni gostje omenjenega tradicio-
nalnega lova so lovci LD Ivančna 
Gorica in LD Gabrovka, zadnja 
leta pa se ga udeležujejo tudi lovci 
LD Sevnica.

Lovci LD Polšnik so vsa leta 
obstoja veliko storili tudi na pod- 
ročju krepitve sodelovanja in 
prijateljstva z drugimi lovskimi 
družinami, zlasti še s sosednjimi. 
Pred skoraj štiridesetimi leti so se 
spoprijateljili z lovci LD Ivančna 
Gorica. Rezultat tega prijateljstva 
je dosegel svoj vrhunec ravno 
v jubilejnem letu 2015, ko sta 
družini podpisali listino o pobra-
tenju. Istega dne so se lovci LD 
Polšnik pobratili tudi z lovci LD 
Sevnica.

Polšnik je majhna, vendar 
zelo lepa vas. Od tod je čudovit 
razgled na Julijce, Karavanke in 
Kamniško-Savinjske Alpe. Lo- 
višče, v katerem upravlja z div-
jadjo 40-članska LD Polšnik, meri 
4.301,94 ha in sodi med srednje-
gorska ter je zelo bogato z div-
jadjo. V njem je najštevilčnejša 
divjad srnjad, v zadnjih letih pa se 

70 let LD Polønik

Od ustanovitve LD Polšnik je 
4. 11. 2015 minilo natanko 

70 let. Naša LD je bila ustanov- 
ljena na začetno pobudo štirih 
krajanov Polšnika in okolice. Eden 
od njih, Martin Seručar, je še 
vedno med nami, preostali pa so 
žal že pokojni.

V letu 1945, takoj po koncu 
druge svetovne vojne, na Polšniku 
ni bilo veliko prebivalcev. Številne 
družine so bile med vojno izselje-
ne. Po vrnitvi domov pa so preži-
veli družinski člani takoj zavihali 
rokave in začeli z obnavljanjem 
svojih domov. Kljub obilici dela 
so nekateri možje še našli toliko 
časa, da so ustanovili lovsko dru-
žino. Pobuda za ustanovitev je bila 
dana 4. novembra 1945. Tistega 
dne je bilo na Ostrežu »žegnanje«. 
Po pripovedovanju domačinov so 
se štirje možje odločili, da bodo 
začeli s postopkom ustanovitve. 
Zaradi administrativnih zadržkov 
je bila registracija mogoča šele v 
prvi polovici prihodnjega leta. Ta 
datum ustanovitve pa je omenjen 
tudi v krajevni kroniki Polšnika. 

Ker je bila ustanovljena LD 
ena od prvih LD v Zasavju, so 
se vanjo včlanili tudi ljubitelji 
lova iz Litije, Zagorja, Trbovelj 
in v letu 1948 tudi iz bližnjega 
Šmartnega pri Litiji. V začetku 
je družina gospodarila z več kot 
8.000 ha lovne površine. Širile 
so se tudi govorice, da je bila LD 
Polšnik ustanovljena na pobudo 
republiških funkcionarjev, torej 
naj bi bila namenjena predvsem 
njim. Iz družinskega arhiva pa je 
razvidno, da temu ni bilo tako. 
V LD so se včlanili predvsem 
delavci in kmetje. 

Družina se je hitro razvijala. V 
Kroniki LD Polšnik, ki je izšla v 

in praktične nagrade, zmagovalec 
še dovolilnico za odstrel starejšega 
srnjaka (z mesom) ter drugo- in 
tretjeuvrščeni za odstrel srnjega 
mladiča (z mesom).

Po končanem tekmovanju smo 
se tekmovalci strinjali, da bi mo-
ralo biti glede na število odstre-
ljene divjadi v LD organiziranih 
več tekem s kroglo in da položaj 
sede ob kolu, ki je hkrati uradni 
položaj po pravilniku LZS, omo-
goča enakovredne rezultate tudi s 
klasično lovsko risanico, če je le 
strelec pravi.

Glede na to, da so to tekmo v 
večini pripravili in vodili mlaj-
ši člani LD, se je vodstvo LD 
Šentjur odločilo, da bomo tudi 
v prihodnje organizirali to tek-
movanje in odslej tradicionalno, 
na Jurjevo nedeljo (sv. Jurij - 24. 
aprila) kot spodbudo mladi gene-
raciji lovcev.

Miran Hernaus
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Predsednik LZ Maribor Marjan Gselman se je starešini LD Šentilj 
Rudiju Majerju zahvalil za izčrpno predstavitev 60-letne zgodovine 
LD in za gostoljuben sprejem članov UO LZ Maribor ter LD Šentilj 
izročil spominsko zahvalo.

Lani novembra je kolektiv LD Polšnik iz ZLD Zasavje praznoval svojo 70-letnico.



je v njem zelo povečala številčnost 
jelenjadi. Gamsi so naša stalnica, 
številčnost divjih prašičev pa zelo 
niha. Ker v gozdovih LD Polšnik 
rastejo predvsem listavci, se divji 
prašiči v njih združujejo predvsem 
poleti, pozimi pa si iščejo kritje v 
gozdovih, kjer rastejo iglavci. 

Od male divjadi se je zelo 
zmanjšala številčnost poljskega 
zajca. Preostala mala divjad, lisi- 
ca, kuna, jazbec, siva vrana, pa 
živi v celotnem lovišču. Od male 
divjadi velja omeniti še mlakarico, 
ki se zadržuje samo ob reki Savi. 
V zadnjih letih nas vedno pogos- 
teje obišče rjavi medved.

V jubilejnem letu se moramo 
spomniti tudi naših sosedov, ki 
mejijo na naše lovišče. To so 
Lovske družine Šmartno pri Li- 
tiji, Gabrovka, Dole pri Litiji, 
Podkum, Dobovec, Zagorje, Šent- 
lambert in Litija. Z vsemi ima-
mo prijateljske odnose. Člani 
LD Polšnik se zavedamo, da so 
dobri sosedski odnosi pogoj za 
dobro upravljanje z divjadjo, zato 
medsebojne vezi utrjujemo tudi s 
pogostimi udeležbami na skupnih 
lovih.

Jubilejno leto se je izteklo. Mi- 
nilo je brez posebne proslave, 
skromno, tako kot so skromni 
tudi člani naše družine. Če ne bi 
izdali posebne Kronike in napi-
sali članka za Lovca, bi šla naša 
70-letnica obstoja LD Polšnik 
neopazno mimo. 

Lojze Erjavec 

Hubertova maøa 
ob 70-letnici LD 
Pobreæje - Miklavæ

Lovci LD Pobrežje - Miklavž 
smo 10. oktobra 2015 v po-

častitev 70-obletnice LD organi-
zirali mašo, posvečeno zaščitniku 
lovcev, svetemu Hubertu. Celoten 
dogodek je posnela tudi lokalna 
TV Občine Miklavž na Dravskem 
polju.

Mašo je v cerkvi Device Marije 
v Brezju daroval farni župnik 
Stanko Celec, glasbeni del so 
izvedli Rogisti LZ Maribor, udele-
žili pa so se je tudi lovci iz drugih 
LD LZ Maribor, lovci pobratene 
LD Janžev Vrh, člani RD Maribor, 
krajani in mnogi drugi gostje. 

Župnik, ki je daroval mašo, je 
med drugim poudaril: »Darujemo 
sveto mašo na čast zavetnika lov- 
skih družin, to je svetega Huberta. 
Prav je, da se pri tej daritvi spo-
mnimo vseh, ki jim je bil lov nekaj 
lepega, nekaj svetega, sodelovanje 
z bogom Stvarnikom in z naravo. 
Naj bo sveti Hubert zgled in spod-
buda našim lovcem, da bi v naravi, 

in tudi brez večjih finančnih obre-
menitev. K temu je treba dodati 
prispevke, ki so nam jih darovali 
drugi. Slavnostno odprtje doma 
je bilo leta 1992. Z leti se je dom 
nekoliko razširil; dogradili smo 
kuhinjo in hladilnico za divjad. 

Zdaj lovski dom odlično slu-
ži svojemu namenu. Za lovce je 
odprt vsak dan, gostoljubje pa 
nudi tudi Lovski zvezi Maribor za 
organizacijo raznih predavanj in 
tečajev. Po potrebi v njem gostu-
jejo tudi druga društva iz bližnje 
okolice.

Starešina LD Pobrežje - Miklavž 
je svoj nagovor na proslavi zaklju-
čil z besedami: »Zahvala velja 
vsem, ki so nam vsa ta leta stali ob 
strani, nam kakorkoli pomagali, 
nas spodbujali, kdaj tudi grajali. 
Za vsako upravičeno grajo smo 
jim hvaležni, saj se tudi iz napak 
veliko naučimo. Posebna zahvala 
gre seveda vsem lovcem naše LD, 
njenim starejšim članom, ki so ve-
liko prispevali k razvoju družine, 
vsem starešinam pred menoj, saj 
zdaj vidim, da niso imeli lahkega 
dela. Hvala vsem za vse material- 
ne in finančne prispevke!« Ob 
koncu nagovora je vse prisotne 
povabil na pogostitev, ki je bila 
v prostorih gasilskega doma v 
Dogošah, kjer je primerno velika 
dvorana, da je sprejela vse zbrane 
lovce in goste.

Lovstvo postaja vse bolj stroka, 
povezana z naravo in varstvom 
naše naravne dediščine. Zato je 
lovska organizacija ena redkih, 
katere član je lahko le tisti, ki 
uspešno opravi lovski izpit. Poleg 
nenehnega izobraževanja je pri 
lovcih še veliko odrekanja in 
vložiti je treba veliko dela, saj 
lovci na leto opravimo več tisoč 
brezplačnih delovnih ur.

Marjan Gselman

brežje začutili potrebo, da v spo-
min na obe, pred šestdesetimi leti 
združeni LD tudi uradno preime-
nujemo našo lovsko družino v LD 
Pobrežje - Miklavž.

Nekdaj bogato lovišče z malo 
divjadjo je zdaj zelo ogroženo za-
radi vse večjega vdora civilizacije 
v naravno okolje. K temu je treba 
dodati, da LD Pobrežje - Miklavž 
deluje praktično že v predmestju 
mesta Maribor in da nezadržna 
širitev mestnega naselja ter infra-

v gozdu in gorah vedno iskali sled 
Božje ljubezni …«

 Potem ko je župnik povzel še 
znano legendo o sv. Hubertu, je 
je v cerkvi potekala kratka sveča-
nost ob 70-letnici LD Pobrežje 
- Miklavž, kjer sta vse prisotne 
nagovorila podpredsednik LZ 
Maribor Marjan Gselman in sta-
rešina pobratene LD Janžev Vrh 
Borut Mithans. Jože Kušenič, 
predstavnik Ribiške družine 
Maribor, je ob čestitkah LD, 
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strukture še nadalje krči naravni 
življenjski prostor prostoživečih 
živali. Tako se bo lovišče, ki zdaj 
meri 3.150 ha skupnih površin 
in 2.204 ha lovnih površin, le še 
zmanjševalo.

V zgodovini naše LD si poseb-
no poglavje zasluži opis gradnje 
lovskega doma. 

LD dolga leta po ustanovitvi ni 
imela lastnega kotička za srečanja 
in sestanke članstva. Sestankovali 
smo po gostilnah in, kadar je bilo 
mogoče, v prostorih krajevne  
skupnosti. Spoznanje, da nimamo 
svojega lovskega doma, je postaja-
lo vse bolj boleče. Odločili smo se, 
da ga bomo zgradili in z gradnjo 
smo začeli leta 1989. Pridobili 
smo zemljišče v gramozni jami 
Pobrežje, ki ga je kasneje LD tudi 
odkupila. Gradnja je bila za našo 
LD velik zalogaj, saj je bila LD 
brez potrebnih finančnih sredstev 
in se je bilo mogoče zanesti le na 
članstvo. LD ima v svojih vrstah 
člane različnih poklicev, večino-
ma praktičnih. Zato smo sestavili 
delovne ekipe tako, da so bili v 
delo vključeni vsi člani LD. V 
zadovoljstvo vseh je delo steklo 

jubilantki, podaril ček v višini 
500 evrov v znamenje dobrega 
dosedanjega in nadaljnjega so-
delovanja. 

Starešina LD Pobrežje - Mik- 
lavž, M. Gselman, je v svojem 
nagovoru na kratko predstavil de-
lovanje LD od njene ustanovitve 
do jubileja.

Jeseni leta 1945 je bila najprej 
ustanovljena LD Šmiklavž pri 
Mariboru, poleti leta 1946 pa LD 
Pobrežje. V prvem desetletnem 
obdobju sta obe LD doživeli kar 
nekaj organizacijskih sprememb. 
Tako sta nekaj let po ustanovitvi 
delovali samostojno, nato pa sta na 
predlog LD Maribor delovali LD 
Miklavž z LD Hoče, LD Pobrežje 
pa z LD Radvanje. 

Leta 1954 je nastala ponov-
na reorganizacija, ko sta bili LD 
Hoče in LD Radvanje priključe-
ni srednjegorskemu LGO-ju, LD 
Miklavž in LD Pobrežje pa k t. i. 
nižinskemu LGO-ju. Zaradi smotr- 
nejšega gospodarjenja z divjadjo 
in upravljanja z loviščem sta se 
obe LD leta 1955 združili v enotno 
LD Pobrežje. 

Leta 2002 smo lovci LD Po- 
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Podpredsednik LZ Maribor Borut 
Mithans izroča pisno zahvalo 
starešini LD Pobrežje - Miklavž 
Marjanu Gselmanu.

Člani LD Pobrežje - Miklavž, ki so oktobra praznovali 70-letnico 
delovanja, in njihovi gostje so se v cerkvi Device Marije v Brezju 
udeležili Hubertove maše, ki jo je daroval župnik Stanko Celec.



Jesen in æivali  
v gozdu

V  ribniškem vrtcu smo v 
lanski jeseni, glede na let- 

ni čas, skupina Ribice, namenili 
pozornost temi Jesen v gozdu. 
Gozd smo doživljali z vsemi  
čutili, ga vonjali, poslušali, oti- 
pali in opazovali. Otroci so v goz-
du sproščali svojo domišljijo, ga 
raziskovali, se v njem gibali ter 
si pridobivali nove izkušnje in 
znanje, kar smo v vrtcu še nad-
gradili.

vrstilo kar nekaj vprašanj, najbolj 
pa je učence zanimala stojnica s 
preparati živali iz visokogorja, ki 
jih otroci nimajo priložnosti videti 
vsak dan. Na njihova vprašanja 
sta odgovarjala Vlado in Jožica, 
ki sta strokovno odgovarjala tudi 
pri stojnici s pticami ujedami in 
drugimi plenilskimi vrstami, ki 
smo jim jih postavili na ogled. 
Predstavili smo tudi lovsko kino-
logijo in vlogo uporabnega lov- 
skega psa pri pravičnem lovu. 
Pri tem so sodelovali epagneul 
breton Don, nemška prepeličarka 
Ajša, nemški ptičar Ir in jazbe-
čar Ero z vodnikom Jankom. 
Lidija, vodnica Ira, nam je kljub 
prostorski stiski pokazala nekaj 
vaj poslušnosti, kaj več pa žal ni 
bilo mogoče. Otroci so bili nad 
pokazanim zelo navdušeni, še bolj 
pa nad prijaznostjo psov, ki so jih 
lahko brez skrbi božali.

Naše druženje je potekalo v 
prijetnem vzdušju, saj so otroci z 
zanimanjem poslušali naše razlage 
in si ogledovali vse, kar smo jim 
pokazali. Zanimanje nam je bilo 
v veliko spodbudo, da smo še bolj 
zavzeto odgovarjali na njihova 
vprašanja, ki so deževala z vseh 
strani. Le čas nas je neusmiljeno 
priganjal in našega druženja je 
bilo konec, preden smo si lahko 
še kaj več povedali in se pobliže 
spoznali. 

Šolski zvonec nas je vrnil v 
stvarnost, še pred tem pa smo si 
obljubili, da se bomo prihodnje 
leto spet srečali, če bo le mogo-
če, v prostorih našega lovskega 
doma. 

Vsem otrokom, učiteljem in 
vodstvu šole se zahvaljujemo za 
nesebično pomoč in razumeva-
nje pri naši predstavitvi, ki je, 
vsaj upamo, dosegla svoj namen. 
Odziv učencev je dokazoval, da 
jih tematika zanima, nas pa ob-
vezuje, da bomo takšna srečanja 
še organizirali in se nanje še bolj 
temeljito pripravili.

Ivan Šincek

organizacije, njen pravi namen 
in poslanstvo skozi več kot sto 
let organiziranega delovanja na 
Slovenskem. Zavedamo se, da tudi 
v lovstvu velja rek, »da na mladih 
svet stoji«, zato si želimo čim bolj 
na stežaj odpreti vrata mlajšim 
generacijam, ki prihajajo.

Srečanje je bilo predhodno do-
govorjeno z vodstvom šole, ki je 
našo pobudo sprejelo z velikim 
razumevanjem in podporo, zato 
smo se kar nekaj dni pripravljali 
na ta dogodek. Kljub temu je bilo 
med nami čutiti nekoliko nervoze 
in strahu pred javnim nastopa-
njem, saj nobeden izmed nas ni 
bil vešč tega. 

V šoli smo se srečali z vpra-
šujočimi pogledi otrok, ki so se 
najverjetneje spraševali: »Kaj pa 
je s temi lovci, oblečenimi v lov- 
ska oblačila, ki hodijo po naši 
šoli?« Ko pa smo iz vozil začeli 
jemati različno opremo in naga-
čene živali, so spoznali, s kakš- 
nim namenom smo tam. Takoj 
so nam priskočili na pomoč pri 
postavitvi razstave, vmes pa so 
kar deževala različna vprašanja. 
To nam je vlilo upanje, da jih le 
zanimajo prinesene stvari, kar nas 
je opogumilo.

Ker nam slabo vreme ni dovo-
ljevalo predstavitve in druženja na 
prostem, smo za namen našega 
druženja izkoristili telovadnico, 
kjer smo postavili šest tematskih 
stojnic. Na prvi sta Maruška in 
Adolf predstavila lovsko literatu-
ro, delovanje lovcev na kulturnem 
področju, dejavnost lovskih pev-
skih zborov in skupin rogistov. 
Adolf je predstavil lovski rog, nje-
gov namen in zatrobil tudi nekaj 
tonov. Marjan je na svoji stojnici 
predstavil različno lovsko opremo 
in njen namen. Med predstavlje-
nim ni manjkal niti nahrbtnik z 
okusno malico. Največ zanimanja 
pa so, predvsem fantje, pokazali 
za lovsko orožje, ki so si ga z za-
nimanjem ogledovali. Na stojnici 
z divjadjo iz našega okolja se je 

znanje pa so dopolnjevali z no-
vimi informacijami lovke. Prava 
paša za oči je bil neposreden 
stik z nagačenimi živalmi, ki so 
jih otroci božali, tipali (medved 
in mladiček, veverica, jazbec, 
srnica, mladič divjega prašiča 
ter rogovje jelena in srnjaka). Za 
otroke je bil zanimiv tudi daljno-
gled (dvogled), s katerim so na 
vrtčevskem hribčku opazovali 
bližnjo okolico. Vsak otrok je 
dobil zloženko Sledi gozdnih 
živali. 

Preživeli smo res zanimivo do-
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Temo smo razširili z gozdnimi 
živalmi. Ker jih težko vidimo v 
resničnem življenju, smo informa-
cije iskali v knjigah in enciklope-
dijah. Anže je v skupino prinesel 
nagačeno sovo veliko uharico in 
nismo si predstavljali, da je tako 
velika. Poiskali smo kar nekaj 
značilnosti sov in s fotogr afijami 
opremili plakat.

Povabili smo tudi Gajino ma-
mico, ki je lovka. Predstavila 
nam je lovsko obleko, lovčevo 
delo, pripomočke za lov in pove-
dala, kako lovci skrbijo za živali 
v gozdu. Prek videoposnetkov 
smo spoznali življenje medveda, 
jelenjadi, srnjadi in prisluhni-
li oglašanju jelena in srnjaka. 
Otroci so že veliko vedeli, svoje 

poldne in morda je med otroki 
tudi bodoči lovec.

Hvala gospe Tanji, ki se je 
prijazno odzvala našemu povabilu 
in nam popestrila dan.

Andreja Marolt

Ponovno  
v øolskih klopeh

Bil je torek, 26. 5. 2015, ko 
smo se člani Lovske družine 

Markovci odpravljali v Osnovno 
šolo Markovci, kjer smo načrto-
vali srečanje z učenci omenjene 
šole. Naše srečanje naj bi imelo 
čisto poseben namen, saj si lovci 
želimo, da bi tudi mlajše gene-
racije spoznale delovanje lovske 
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Otroci iz skupine Ribice iz vrtca v Ribnici na Dolenjskem so pri temi Jesen 
v gozdu pozorno spremljali razlago Gajine mamice, ki je lovka.
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Učence je najbolj zanimala stojnica s preparati živali iz visokogorja, 
ki jih otroci nimajo priložnosti videti vsak dan.



Naš prijatelj in 
mentor Anton 
Šuler je 25. 6. 
2015 praznoval 
80-letnico. 

Tone se je ro- 
dil leta 1935 na 
Brezovici pri Bi- 
zeljskem. Svoja 
mladostna leta je 

preživel v Podgorju pri Pišecah in v 
Pišecah. Poklicno šolo je obiskoval v 
Brežicah. Po odsluženju vojaščine je 
leta 1958 vstopil v vrste domače LD 
Pišece. Bil je vesten in prizadeven 
lovec, zato je bil že v letih od 1960 
do 1963 član UO LD, referent za 
strelstvo in član disciplinske komisije. 
Zdaj je častni član LD Pišece. Ker 
se je zaposlil v bližnjih Brežicah, 
kjer si je ustvaril družino, se je leta 
1961 včlanil v članstvo LD Brežice. 
Njegovo uspešno delo v Pišecah pa 
ni ostalo neopaženo, zato je bil v 
letih od leta 1962 do 1966 izvoljen 
v UO Jerebičarne ZLD Posavje. Kot 
izkušen lovec je bil v LD Brežice 
gospodar (od leta 1969 do 1973 in 
od leta 1975 do 1981), starešina pa 
v letih od 1981 do 1985 in od leta 
1993 do 1995. Tone je bil navdušen 
strelec, zato je v letu 1972 opravil izpit 
za strelskega sodnika in istega leta 
postal tudi član Komisije za lovsko 
strelstvo pri ZLD Posavje. Član te 
komisije je bil nato polnih trideset 
let, v letih od 1979 do 2002 celo njen 
predsednik. Tone je tudi izjemen ki-
nolog. V svoji lovski dobi je šolal in 
vodil lovske pse; najprej epagneul 
bretone, nato pa nemške prepeličarje. 
Zato ni naključje, da je bil leta 1978 
ustanovni član LKD Posavje - Krško 
in da v LD že polnih trideset let op- 
ravlja naloge kinološkega referenta. 
Sodeloval je pri pripravi in izvedbi šte-
vilnih lokalnih in državnih kinoloških 
prireditev. Aktiven je tudi na drugih 
področjih lovstva. Predsednik komisije 
za odlikovanja je že od leta 1980, v 
disciplinski komisiji pa sodeluje od 
leta 1995. Izpit za lovskega čuvaja 
je opravil leta 1977, hkrati je opravil 
še izpit za preglednika uplenjene div-
jadi. Obe zadolžitvi opravlja še zdaj. 
Ves čas udejstvovanja v lovstvu je 
bil tudi vesten in strog mentor pri-
pravnikom.

Lovska organizacija je Šulerja 
odlikovala z znakom LZS za lovske 
zasluge in redom III. II. in I. stopnje. 
Kot kinolog je za svoj trud prejel 
srebrni in zlati znak KZS in red II. 
stopnje. Toneta pozna veliko lovcev 
iz Slovenije. 

Vedno je bil vesten, natančen, nače-
len in marljiv človek, še posebno glede 
koristi divjadi ali lovske kinologije. 
Poleg vseh aktivnosti v lovstvu in pri 
vodenju uspešne obrtne delavnice je 
tudi pri obdelavi velikega vinograda 
veliko časa prebil v lovišču. Tone ni 
nikoli poznal pravega dopusta. Vedno 
mu je ob boku stala žena Marija, ki je 
tudi nas mnogokrat razvajala s kuli-
naričnimi specialitetami, največkrat iz 
divjačine. Žal pa je Marija neozdrav- 
ljivo zbolela in umrla le malo pred 
Tonetovo 70-letnico. 

Tonetovih 80 let je zavidljiva sta-
rost, toda še vedno ostaja vitalen in 
aktiven. Čil in trden še vedno precej 
časa nameni delu v lovišču in druž-
bi z dobrimi prijatelji in lovskimi 
tovariši. 

Dragi Tone! Brežiški lovci se ti za 
nesebično pomoč, zlasti pa za iskreno 
tovarištvo zahvaljujemo in ti iskreno 

čestitamo. Želimo ti, da bi ti zdravje 
še naprej dobro služilo in da se bomo 
lahko še naprej srečevali na lovu, 
lovskih in kinoloških prireditvah, pa 
tudi ob kozarčku rujnega, zlasti tistega 
iz Podgorja.

LD Brežice – B. T.

Boris Stariha, 
ugleden in nad-
vse priljubljen 
član zelene bra-
tovščine, je 9. 8. 
2015 praznoval 
častitljiv in visok 
jubilej. 

Rodil se je leta 
1925 v Črnomlju, 

kjer je preživel tudi otroštvo. Do če-
trtega razreda je obiskoval šolo v 
Črnomlju, nato pa je nadaljeval šolanje 
na realni gimnaziji v Novem mestu. 
Zaradi naprednih nazorov je bil iz-
ključen iz gimnazije, po kapitulaciji 
Italije pa se je pridružil partizanom 
in osvobodilnemu boju ostal zvest 
do konca vojne. Kot dober vojak je 
dobil možnost, da je lahko nadalje-
val šolanje na gimnaziji v Črnomlju, 
ki je bila ustanovljena na osvoboje-
nem ozemlju, predavatelji pa so bili 
v glavnem profesorji iz novomeške 
gimnazije. Po končani gimnaziji se 
je leta 1945 vpisal na Veterinarsko 
fakulteto v Zagrebu in po končanem 
študija veterine dobil prvo zaposlitev 
v Sevnici, kjer si je ustvaril družino 
in zgradil dom. Sevnici in Posavju je 
ostal zvest vse do upokojitve. Še vedno 
je aktiven na različnih področjih, je 
znan in priljubljen. 

Boris je kot velik ljubitelj narave in 
vsega živega želel postati lovec. Želja 
se mu je uresničila, ko se je leta 1961 
pridružil članom LD Jurklošter. Že 
naslednje leto je opravil lovski izpit. V 
želji po dodatnem izobraževanju je leta 
1978 končal tudi šolanje za lovskega 
tehnika in tako postal eden prvih vi-
soko izobraženih lovcev pri nas. V LD 
Jurklošter smo Borisu zaupali precej 
funkcij, ki jih je vse opravljal vestno, 
dosledno in pošteno. Blagajnik je bil 
od leta 1979 do 1982 (ko je lovska 
družina gradila lovski dom in prav 
Boris je imel pri gradnji veliko zaslug, 
da je zrasel dom, na katerega smo 
še vedno ponosni). Predsednik NO 
LD je bil od leta 1982 do 1984, od 
leta 1988 do 1990 in od leta 1992 do 
1994. Disciplinsko komisijo je vodil 
od leta 1994 do 1996 in od leta 1998 
do 2002. Vseskozi si je prizadeval za 
poštene odnose v LD, velikokrat je 
znal na primeren in lep način umiriti 
razgrete glave in zgladiti nesoglasja. 
Njegovo sposobnost so opazili tudi 
v SK ZLD – Celje, saj je več let pri-
pravnikom predaval predmet bolezni 
divjadi, en mandat pa je bil tudi član 
izpitne komisije. Predavatelj in član 
izpitne komisije je bil tudi v Posavski 
lovski zvezi.

Boris si v svoji lovski karieri ni 
nabral veliko trofej, ima pa med lovci 
ogromno prijateljev, ki se veselimo 
vsakega srečanja z njim. Za svoje 
delo v lovstvu je prejel priznanje SK 
ZLD – Celje, LZS pa ga je odlikovala 
z znakom za lovske zasluge ter redoma 
III. in II. stopnje. 

Boris, lovci LD Jurklošter ti ob 
tvojem visokem jubileju iskreno če-
stitamo in želimo še naprej zdravja, 
ki ti zaenkrat odlično služi, in osebne 
sreče. 

LD Jurklošter – A. V.
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JUBILANTI

V TEM MESECU 
PRAZNUJEJO* SVOJ

ÆIVLJENJSKI JUBILEJ

 90-letnico
Franc Bratina,	LD	Vipava
Anton Brodnjak st.,		
LD	Maleœnik,	Koøaki
Anton Grafoner,	LD	Jakob
Anton Pintar,	LD	Begunjøœica
Zvonko Roænik,	LD	Medvode
Duøan Øtok,	LD	Senoæeœe

 85-letnico
Milan Bandelj,	LD	Brje,	Erzelj
Pavel Krajnc,	LD	Kapla
Ivan Kramæar,	LD	Ømartno	pri	Litiji
Pavle Kumer,	LD	Laøko
Franœiøek Leber,	LD	Kungota
Ernest Oreønik,	LD	Pogorevc
Franjo Purkhard,	LD	Kungota
Boæidar Rajœeviœ,	LD	Rakek
Anton Velkavrh,	LD	Dobrova

 80-letnico
Anton Cerar,	LD	Domæale
Ivan Cvetek,	LD	Stara	Fuæina
Evgen Œahuk,		
LD	Kriæevci	v	Prekmurju
Anton Gundel,	LD	Velka
Ernest Jagriœ,	LD	Podsreda
Franc Jerman,	LD	Økocjan
Ivan Koøtomaj,	LD	Dobrna
Anton Obrul,	LD	Loœe
Franœiøek Pavøe,	LD	Jamnica
Aleksander Perøin,	LD	Mokrc
Stanko Pungerœiœ,	LD	Krøko
Leopold Rajk,	LD	Trdinov	vrh
Franc Rant,	LD	Selca
Armido Raæman,	LD	Koper
Pavel Øinkovec,	LD	Jelenk
Franc Økerget,	LD	Voliœina
Ivan Øtukl,	LD	Cigonca
Vinko Tavœar,	LD	Øenœur
Valentin Valiœ,	LD	Œaven
Ernest Zidanski,		
LD	Loka	pri	Æusmu

 75-letnico
Joæef Bratina,		
LD	Kriæevci	pri	Ljutomeru
Joæe Antoliœ,		
LD	Leskovec	v	Halozah
Franc Beløak,		
LD	Videm	ob	Øœavnici
Joæef Bratuøek,	LD	Pernica
Marko Bregar,	LD	Krka
Stanislav Œrnivec,	LD	Dobrniœ
Boltezar Dediœ,	LD	Polzela
Alojz Dovjak,	LD	Raka
Milan Gaœnik,	LD	Jurøinci

Anton Hliø,	LD	Podlehnik
Franc Hribar,	LD	Pøata
Anton Ileniœ,	LD	Cerknica
Anton Indihar,	LD	Velike	Laøœe
Stanislav Klembas,	LD	Radeœe
Franc Kovaœ,	LD	Hrastnik
Janez Krajec,	LD	Velike	Poljane
Janez Rudolf Malis,	LD	Litija
Franc Malnariœ,	LD	Smuk,	Semiœ
Anton Mavriœ,	LD	Kanal
Vincenc Moœnik,	LD	Porezen
Joæef Papeæ,	LD	Trnovski	gozd
Joæe Praznik,	LD	Dreta,	Nazarje
Vincenc Ivan Razpor,	LD	Bukovca
Leopold Rogelj,	LD	Joøt	Kranj
Tivadar Øebok,		
LD	Kriæevci	v	Prekmurju
Vinko Øtefok,	LD	Kungota
Franc Øteharnik,	LD	Jamnica
Marijan Valentinœiœ,	LD	Anhovo
Rihard Vaupotiœ,	LD	Ormoæ
Franc Veberiœ,	LD	Negova

 70-letnico
Zvonko Premec,	LD	Viønja	Gora
Milan Argenti,	LD	Videæ,	Kozina
Vladimir Gregor Bahœ,	LD	Artiœe
Pavel Caserman,	LD	Vrhnika
Franc Gomboc,		
LD	Kriæevci	v	Prekmurju
Joæef Grace,	LD	Orlica
Julij Gregoriœ,		
LD	Struge	na	Dolenjskem
Viktor Klement,	LD	Grad,	Kuzma
Joæef Kolar,		
LD	Lenart	v	Slovenskih	goricah
Andrej Koøir,		
LD	Joøt,	Kranj	in	LD	Gorenja	vas	
Ivan Kranjc,	LD	Veliki	Kamen
Izidor Ivan Kriæan,		
LD	Smuk,	Semiœ
Miroslav Luci,		
LD	Tomaæ	pri	Ormoæu
Franc Nose,		
LD	Struge	na	Dolenjskem
Janez Novak,	LD	Dobrepolje
Franc Orthaber,	LD	Polskava
Øtefan Perøiœ,		
LD	Tabor	Dornberk,	Branik
Vinko Pintariœ,	LD	Mokrc
Ivan Pukl,	LD	Kamnica
Frenk Rogelj,	LD	Tuhinj
Stanislav Smrtnik,	LD	Vrhnika
Antonija Torkar,		
LD	Jelovica,	Ribno
Anton Evgen Urbanœiœ,		
LD	Trebnje

Vsem jubilantom iskrene œestitke!

*	Po	podatkih,	ki	so	nam	jih	posredovali	
tajniki	LD	na	œlanskih	seznamih!



Tokrat dva dni s 
sokoli v Beltincih

Pred Zichyjevo graščino v bel-
tinskem parku, ki izvira iz 13. 

stoletja in ki je zdaj dokončno last 
Občine Beltinci, kot so dokončno 
razsodili v denacionalizacijskih 
postopkih, so se v čudovitem je-
senskem vremenu ponovno zbrali 
ljubitelji ptic ujed na že osmi so-
kolarski prireditvi.

Letošnji osmi mednarodni, 
a tokrat prvič dvodnevni lov s 
sokoli se je začel s slavnostnim 
odprtjem v soboto, 7. novembra 
2015, ko so se tam zbrali sokolarji 
iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, 
ki so številnim zvestim obisko-
valcem predstavili ptice ujede in 
kako poteka lov z njimi. Ptice 
sokolarjev so bile prave lepotice, 
še posebno zanimive pa so bile za 
mlade nadobudneže.

Organizatorji Osmega odpr-
tega lova s sokoli so bili Zavod 
za kulturo in turizem Beltinci, 
Sokolarsko društvo Pomurje, 
Občina Beltinci in Slovenska 
zveza za sokolarstvo in zaščito 
ptic ujed.

V otvoritvenem nagovoru je 
navzoče pozdravil dr. Nikolaj 
Szepessy, predsednik UO za kul-
turo in turizem Beltinci. Opisal je 
pomen prireditve in tradicionalne-
ga lova, ki je iz zgodovinskega 
časa prenesen v sodobni svet in 
ravnice Dolinskega v Prekmurju. 
Drzni plenilski ptiči v službi člo-
veka so ostali v bistvu nespre-
menjeni; le človek se je skozi 
stoletja posodabljal. Pa vendar, 

poljskimi zajci. Zaradi postopnega 
prehoda ekstenzivnega kmetijstva 
na mehanizirano obdelavo mono- 
kulturnih rastlin, izsekavanja 
vmesnih grmišč in zaradi nenad-
zorovane rabe škropiv ter gnojil 
se je v zadnjih desetletjih izjemno 
zmanjšala številčnost male divja-
di. Čeprav se zaradi sonaravnega 
pristopa do te problematike stanje 
nekoliko izboljšuje in je že čutiti 
spremembe na bolje, stanje še 
vedno ni podobno nekdanjemu. 
O tem so se lahko prepričali tudi 
sokolarji, ki so se podali na so-
kolarski lov za plenom; letos s 
pomočjo vedrega jesenskega neba 
ob potoku Doblu, prek romantič-
nih jas in gmajne, kjer so se nekoč 
pasle kravje črede, ki jih dandanes 
ni nikjer več videti.

Letošnja sokolarska bera je bila 

oblike lova (tudi v naših krajih), 
torej s pomočjo teh ptic, ko še 
ni bilo strelnega orožja. Večina 
ptic je vzrejena doma in je zato 
odvisna od človeka, ki skrbi zanje 
in spremlja njihovo obnašanje, jih 
uri za lov ter proučuje in v svojo 
korist izkorišča značilnosti, ki so 
značilne za ujede.

Doživeti lov s sokoli je nekaj 
posebnega

Dolinska polja so že od nekdaj 
bogata z malo divjadjo. To je pre-
del ravninskega dela Prekmurja od 
Beltincev proti Črenšovcem na 
jugovzhodu ter Turnišču na vzho-
du. Tod je največ obdelovalnih 
njiv, ki so bile nekdaj, ko je bilo 
med njimi tudi dovolj grmovnih 
remiz, zelo bogate z jerebicami, 
selivskimi prepelicami, fazani in 

tudi sodobni človek ugotavlja, da 
sta sokol in lovec tudi v prihodnje 
obsojena na sobivanje v naravi.

Prireditev je pozdravil stari-novi 
župan Občine Beltinci gospod  
Milan Kerman in vsem zbranim 
zaželel lep dan in uspešen lov ter 
opazovanje.

V imenu Slovenske zveze za 
sokolarstvo in zaščito ptic ujed 
je navzoče pozdravil veterinar 
Roman Savič, ki je poskrbel 
za strokovno razlago prireditve. 
Poudaril je, da so vse ptice ujede, 
ki jih vzgajajo sokolarji, vzrejene 
v umetni vzreji in z namenom, 
da bodo z njimi lovili v naravi. 
Toda ne dajejo prednosti lovu, 
ampak predvsem proučevanju in 
varstvu teh ptic, ki sicer živijo v 
naravi. Sokolarjenje gojijo le kot 
obliko tradicionalne in prvinske 
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Skupna fotografija vseh udeležencev in z Radensko konjenico v ozadju.



ljenjih na plen, ki se je skrival 
v naravnem okolju. Opazovalci 
dogajanja so z zanimanjem in 
zadovoljstvom spremljali uspešne 
akrobacije ptic na sinjem jesen-
skem nebu nad Beltinci.

Letos je pred njimi poletel tudi 
planinski orel

Prireditev v Beltincih, ki je po-
stala že tradicionalna, je postala 
tudi mednarodna. Doslej smo si 
tod lahko ogledovali le kragulje in 
sokole selce in njihove skrbnike v 
vsej bleščeči sokolarski opremi. 
Nekateri so s seboj vodili tudi pse 
ptičarje več pasem, ki so nedvom- 

vse, če ne bi Vinko Kocuvan 
iz Dobrave po pravi lovski sreči 
uplenil starega in zvitega lisjaka. 
A Vinko je bil še bolj zvit, saj ga 
je lisjak najprej prelisičil tako, 
da mu je za hrbtom ušel, potem 
pa ga je premamil zvok mobil-
nika, ki ga je Vinko pozabil v 
žepu lovskega suknjiča in stari 
lisjak (menda rahlo naglušen) se 
mu je tako rekoč postavil pred 
puškino cev. Vinko priložnosti 
pač ni izpustil iz rok in tako je 
postal lisjak edini plen letošnjega 
skupnega lova na Kozjaku, kot 
domačini pravijo Kobanskemu. Po 
lovu so se lovci zadržali na prijet- 
nem druženju v lovskem domu na 
Vurmatu, kjer sta za kulinarične 
dobrote poskrbeli mojstrici Mojca 
in Maksa, obe sicer članici LD 
Vurmat. 

M. T.

Izjemna zbirka 
lovskih trofej

Rogovja, rogovi, roglji, kožuhi, 
lobanje, čekani, okli in zo-

bovja ali nagačena celotna žival 
pomenijo lovcem, ki so uplenili 
divjad določenih vrst, cenjeno 
in nenadomestljivo vrednoto, ki 
pa pomeni vse – in res prav vse 
– samo tistemu, ki si je trofejo pri-
dobil s pošteno uplenitvijo divjadi. 
Trofeja pomeni uplenitelju spomin 
na lovska doživetja, veselje in 
navdušenje ob uplenitvi, spomin 
na lovsko vztrajnost, na napore na 
lovu in neprespane noči, na drh-
tenje ob strelu, pa tudi na lovsko 
družbo, tovarištvo, prijateljevanje 
in še kaj. V trofeji so shranjeni in 
upodobljeni spomini, ki komajda 
kdaj zbledijo, ostajajo del lovče-
vega življenja, žive v lovcu in z 
njim do smrti. 

Tako je pri nas, v naših oko-
ljih, kjer lovske trofeje še vedno 
pomenijo spoštljivo vrednoto, 
spet drugje so manj spoštovane 
in cenjene, zgolj toliko, kolikor 
uporabne vrednosti pomenijo ti 
deli, sicer jih zavržejo. Zbirke 
lovskih trofej naših lovcev so 
si različne, odvisne od lovskih 
možnosti posameznega lovca in 
njegovega lovišča, pa tudi in zlasti 
od »debeline« lovčeve denarnice. 
Velika večina naših lovcev je že 
zelo zadovoljna z nekaj srnjačjimi 
in jelenjimi rogovji ali gamsovimi 
roglji na stenah lovske sobe, spet 
drugi si v času svojega lovske-
ga udejstvovanja lahko ustvarijo 
obsežno osebno zbirko različnih 
lovskih trofej z lovov od vsepov- 
sod po svetu. To ni zastonj in tudi 
veliko stane. Vendar je v življenju 
že tako, da nekomu uspe več in 

Deset let Sokolarskega društva 
Pomurja

V spomin na osmi mednarodni 
lov s sokoli so v beltinskem parku, 
ki je v času Avstro-Ogrske daleč 
naokoli slovel po svoji botanični 
pestrosti drevja, prvič posadili tudi 
dve novi drevesi, in sicer drevo, 
živi fosil, ginko (Ginko biloba), 
in cedro (Cedrus sp.). 

Sokolarsko društvo Pomurja je 
ob svoji deseti obletnici uspeš- 
nega delovanja prejelo prizna-
nje Lovske zveze Slovenije. 
Predstavnik LZS Dušan Žižek 
je listino predal predsedniku 
Draganu Zemljiču. Prejemnik 
priznanja je imel čast odpreti lov, 
obenem pa je zaželel prijetno po-
čutje gostom in obiskovalcem ter 
poudaril pomen še ene prireditve 
sobivanja človeka z naravo.

Domačini so bili – tako kot 
vsako leto – tudi tokrat dobri go-
stitelji. Domače turistično društvo 
je pripravilo odlično fazanjo juho 
in beltinske langaše, vinogradniki 
pa so postregli z odličnimi mla-
dimi vini iz strehovskih goric; 
pa ravno na Martinovo soboto 
je to bilo.

Peter Novak

Dobra volja  
in stari lisjak  
na Vurmatu

Pobrateni LD Dobrava v 
Slovenskih goricah in LD 

Vurmat iz Svetega Duha na 
Ostrem Vrhu sta tudi v minuli 
sezoni izmenjali skupna lova. Po 
lovu v Slovenskih goricah so se 
člani obeh zelenih bratovščin 14. 
novembra 2015 zbrali na Kozjaku, 
kjer so lovili v revirju Vurmat II. 
(po domače Pri Rojerju) in tam 
preživeli prijetno toplo jesensko 
soboto. Diana lovcem tokrat ni 
bila naklonjena; videli so sicer 
nekaj gamsov, srnjadi, košute, 
jelena in teleta, kar pa je bilo tudi 

no sestavni del opreme ekipe z 
lovskimi sokoli. Lani novembra 
pa je med ujedami izstopala ve-
ličastna, veliko večja ujeda rdeče 
rjave barve: planinski orel, ki ga je 
v Beltince pripeljal njegov lastnik, 
hrvaški sokolar Hari Herak iz 
Poreča (Hrvaška). Njegov pla-
ninski orel in tudi njegov lastnik, 
ki ga je predstavil, sta bila prav 
gotovo največji zanimivosti pri-
reditve, saj sta nase pritegnila 
vse oči. Hari je povedal, da je 
njegov orel dveletni mladič, ka-
terega razpon peruti že zdaj, ko 
še ni povsem dorasel, dosega dva 
metra. Čeprav je videti, da je orel 
zelo navezan na svojega gospo-
darja, pa to nikakor ni takšna vez 
kot vez med človekom in psom. 
Med drugim je Hari povedal, da 
ti orli lahko doživijo tudi abraha-
ma, kar je nedvomno zavidljiva 
starost za ujedo. Planinski orel je 
še posebno pritegnil občudovanje 
mladih obiskovalcev, ki so se že-
leli fotografirati z njim. 

Poleg planinskega orla je bila 
velika zanimivost tudi konjenica 
iz Radencev, ki je že tradicionalna 
gostja na sokolarski prireditvi v 
Beltincih.
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tudi po zaslugi lepega vremena 
zelo uspešna, in so bili zadovoljni 
organizatorji, lastniki ptic ujed 
– sokolarji – in gledalci. Prijetna 
hoja v naravi s pticami ujedami 
na orokavičeni roki je bila pravo 
doživetje, ki ga je mogoče doživeti 
le na dolinskih gmajnah in ob le-
pem vremenu. Tudi sokoli selci in 
druge ptice ujede so uživale v le-
tih, preletih med polji, travniki in 
gozdovi in v napadih/strmoglav- 
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Dragan Zemljič in Dušan Žižek z svojima kraguljema

Hari Herak iz Poreča je bil s 
svojim planinskim orlom največja 
zanimivost za gledalce.
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Prijetno druženje lovcev na Vurmatu



svoj višek denarja porabi, kakor 
si pač želi. Koliko denarja bo od-
meril »za jago«, je povsem osebna 
odločitev posameznika.

O Stanetu Ermanu iz Lanco- 
vega pri Radovljici (LD Jelovica) 
in njegovi izjemni zbirki lovskih 
trofej smo že pisali. Kot uspešen 
podjetnik, ki je z delom in trudom 
uspel v Švici, si je doma v razme-
roma kratkem času uredil nadvse 
bogato zbirko mnogih evrazijskih, 
afriških in ameriških divjih živali 
– svojih lovskih trofej. Razen v 
Avstraliji je lovil že na vseh celi-
nah. Zbirko, pravzaprav kar gale-
rijo lovskih trofej ima razstavljeno 
v domači enonadstropni hiši, ki pa 
je zaradi številnih različnih velikih 
trofej že kar premajhna. Na ste-
nah večine bivalnih prostorov so 
razstavljene vsemogoče znane in 
manj znane trofejne živali iz slo-
venskih, predvsem pa tujih lovišč. 
Iz slovenskih lovišč ima Stane 
obsežno zbirko alpske divjadi s 
številnimi, trofejno močnimi roglji 
gamsov in rogov kozorogov ter 
nagačenimi gozdnimi kurami, ki 
se navezujejo na mnoga srnjačja 
in jelenja rogovja, med katerimi 
imajo mnogi odličja, tudi zlate 
medalje. 

Velik del predstavljenih trofej 
si je Stane pridobil z lovom v 
tujini. Dobesedno edinstvena, saj 
je zagotovo pri nas res edina, je 
njegova kolekcija divjih velikih in 
malih mačk od vsepovsod; vse od 
tigra, ameriške pume in jaguarja, 
afriškega leoparda, leva, navadne-
ga in belega, geparda, karakala, 
servala do našega evrazijskega 
risa in evropske divje mačke. Ob 
ogledu Stanetove lovske zbirke 
obiskovalec postane pozoren na 
mnoge medvedje kožuhe in ce-
lotne preparate belega/polarnega, 
ameriškega črnega (baribala) griz- 
lija ter naših rjavih medvedov, 
pa na mogočne rogove nekaterih 

streho. Take bodo jasli vrsto let 
brez dodatnih popravil spet lahko 
služile svojemu namenu. Lani 
27. aprila se nas je zbralo nekaj 
članov naše LD na skupni delovni 
akciji in s skupnimi močmi smo 
postavili lične jasli.

Franc Mikešič

Slavku se je 
v Brengovi 
nasmehnila Diana 

Prijateljsko sodelovanje lov-
cev iz LD Vurmat in LD 

Dobrava traja vse od konca 70-
tih let minulega stoletja. V okviru 

vanju lahko veliko prispeva tudi 
dober obrod hrasta in bukve (želod 
in žir) ter kostanja v nižinskih 
predelih lovišča. Krmljenje in po-
ravnava škode sta tudi finančno 
breme za LD.

Lovska sreča pa lovcem ni ved- 
no enako naklonjena. Tako je bilo 
tudi v četrtek, 20. 8. 2015, poz- 
no popoldne, ko je lovec Norbi 
Pann dobil obvestilo, da so v 
koruzi prašiči. Ko se je pripeljal 
v Črnovo, je bila vidljivost že 
slaba. Najbrž iz radovednosti, kaj 
jo moti pri večerji, se je ob robu 
koruze pojavila divja svinja in že 
je počilo. »Poglej, kako velik rilec 
ima,« je rekla žena, ko je velik 
ulov pripeljal na domače dvorišče. 

divjih ovc (ovnov), kot so ameriš- 
ka debeloroga ovca, bela snežna 
ovca, argali ovca Marko Polo in 
muflonov. V »afriški sobi« so 
mogočni slonovi okli, veliko je 
dermoplastičnih preparatov naj-
pogostejših vrst afriške divja-
di. Veličastni sta losovi rogovji 
– močnejše sodi med najtežje in 
največje rogovje losa, ki ga je 
uplenil na Kamčatki. Potem so še 
preparati moškatnega bika, kari-
buja in bizona iz Severne Ame- 
rike ter še veliko drugega. Več kot 
prava paša za lovčeve oči.

Stane izjemno in obsežno zbir-
ko najmočnejših in redkih, veči-
noma prepariranih živali, ki je 
zagotovo ena največjih tovrstnih 
zbirk pri nas, redno vzdržuje, čisti 
in ohranja. Predstavljena zbirka 
trofej je Stanetova zasebna zbirka, 
ki pa postaja vse bolj odprtega 
značaja in si jo je mogoče ogledati 
po dogovoru. Že zdaj jo veliko-
krat obiščejo lovci od vsepovsod. 
Tudi vodstva okoliških šol so že 
pripeljala šolarje na ogled in izo- 
braževanje. Stane jih je vedno 
voljan dobrovoljno popeljati na 
ogled in jim kaj razložiti.

Branko Galjot

Mleœna koruza je 
vabljiva za divje 
praøiœe

V lovišču LD Dobrna so divji 
prašiči bolj ali manj občasni 

gosti, zato je temu primerno tudi 
uresničevanje načrta odstrela, ki 
le malokdaj preseže deset prašičev 
na leto. Kadar pa nas obiščejo, za 
seboj pustijo tudi škodo v obliki 
razritin na travnatih površinah ali 
njivah, posejanih s koruzo.

Škodo, ki jo prijavijo lastniki 
zemljišč, oceni komisija lovske 
družine. Nastalo škodo, posebno 
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»To je značilno za ženski spol 
pri divjih prašičih,« ji je odvrnil 
veseli uplenitelj. Najbrž ni mislil, 
da to velja še kje drugje.

Anton Mogu

Postavitev novih 
jasli

Po končani zimi, ko prihaja 
v deželo težko pričakovana 

pomlad, se v lovišču začnejo 
spomladanska dela lovcev. Prva 
njihova naloga je skrb za naravo, 
divjad in njene znosne življenjske 
razmere.

Kot vodja revirja IV v LD 
Smuk - Semič sem že nekaj 
časa načrtoval, da bi v program 
del vnesel tudi zamenjavo starih 
stoječih jasli za veliko divjad, 
ki jih vsako leto znova in znova 
napolnimo s svežim posušenim se-
nom za zimo. V dolgih in hladnih 
zimah, sploh če je visok sneg, so 
bile jasli vedno dobrodošle tudi 
za srnjad, ne zgolj namenjene 
jelenjadi. 

Letos smo se odločili, da bomo 
postavili nove jasli in nabavili 
hrastov les za nove jasli in zračno 

na travnatih površinah, pa je v 
večini primerov treba odpraviti 
ročno, kar v veliki meri zaposluje 
člane LD. Najtežje je, kadar razri-
tine nastanejo pred košnjo.

Mile zime z malo snega in brez 
zmrzali še povečajo možnosti, da 
je škoda na travnikih ali pašnikih 
pogostejša. Z rednim zalaganjem 
odvračalnih krmišč v gozdnatem 
delu lovišča poskušamo divje pra-
šiče odvrniti od iskanja hrane na 
kmetijskih površinah in travnikih, 
kar pa nam ne uspeva vedno in 
povsod. K naravnemu prehranje-
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Zasebna zbirka lovskih trofej Staneta Ermana je zelo poučna, saj 
predstavlja divjad domala vsega sveta.
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Norbi Pann (LD Dobrna) z uple-
njenim prašičem
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Člani LD Smuk - Semič pred novo izdelanimi jaslimi (od desne): 
vodja revirja Franc Mikešič, Marjan Dajčman, Mitja - Ože Kastelic 
(vodja projekta), Robi Jakša in Franc Malnarič



pobratenja so se lovci že na začet-
ku dogovorili, da bodo člani obeh 
LD lahko hodili na Kozjak na lov 
na gamsa in v Slovenske gorice 
na srnjaka. To so vedno prijetna 
doživetja, vedo povedati lovski 
tovariši obeh LD. In letos je tako 
lovil srnjaka v Dobravi Slavko 
Štiberc, ki mu je družbo delal sin 
Damjan. Njun vodnik je bil Peter 
Rajniš iz revirja Brengova, ki se 
je zelo potrudil, jima razkazal del 
lovišča in ju »pripeljal« do kar 
nekaj po rogovju zanimivih in 
starejših srnjakov. Na lov so šli 
večkrat, ko so obrnili pravljič-
no številko »sedem«, pa se je 

kopita menda ne boš kupoval po 
spletu, je treba ja kaj pomeriti! 
In tudi strelnega daljnogleda ne 
boš izbral v blagovnici pri belem 
dnevu. Brez primerjave z drugimi 
izdelki in brez tega, da bi sploh 
preizkusil, kako se skozenj vidi ob 
mraku in v temi!« 

Jernej se še ni odločil, ali bo 
kmalu delal samo doma oziroma 
koliko časa bo še ostal v vojski, 
kjer ima čin štabnega vodnika in 
ima tudi opravek z orožjem – če 
ni kaj drugega, kot so, recimo, 
zdaj vso jesen begunci. 

Potem smo še malo obujali spo-
mine. Miha je pripovedoval o 
svojem puškarskem uku v zname-
nitih avstrijskih Borovljah. Tam je 
bil celih sedem let, v Avstriji je 
naredil izpit za puškarskega moj-
stra in nato leta 1975 doma odprl 
puškarsko delavnico in delal, kot 
rečeno, nepretrgoma do leta 2009. 
Jernej je končal srednjo šolo za 
strojništvo v Postojni, obrti se je 
izučil pri očetu. Jernej je že četrta 
generacija Bittnerjev lovcev. Bilo 
je pa tako: lovec je bil že Jernejev 
ded Franc. Lovec v LD Hrenovice 
je bil tudi – žal že pokojni – Mihov 
brat, vsem nam dragi Tomaž. Z 
lovstvom je začel Jernejev pra-
ded, Oton, ki je po dekretu av-
stro-ogrske države prišel s Češke, 
natančneje iz Moravske v Pivko 
za šefa tukajšnje žandarmerije! 
Bil je med ustanovitelji zname-
nite pivške lovske družbe. V vasi 
Trnje pri Pivki je menda prepričal 
zemljiške lastnike, da so zložili 
posest in tako dobili pravico do 
lova. Avstro-ogrske oblasti so ga 
pozneje vzele iz žandarmerije in 
ga postavile za šefa zemljiške 
knjige v Senožečah. To dolžnost 
je potem na Postojnskem opravljal 
tudi v prvi Jugoslaviji in menda 
celo še nekaj let v drugi – v času 
po letu 1945! To zgodbo bi ob 
priložnosti kazalo še raziskati.

Ko sem odhajal, me je ob ograji 
pozdravila moja nova jazbečar-
ska prijateljica, kot bi hotela reči: 
»Pridi še kaj, ko boš naslednjič 
na obisku, gremo skupaj ven, bom 
tudi jaz že imela vse potrebne 
lovske izpite!« 

Štefan Kutoš

Polharsko druøtvo 
Urølja gora

Slovenski lovci zelo cenimo 
svojo stoletno tradicijo, v 

katero nesporno spada tudi lov 
na polhe, polhanje. Čeprav polhi 
živijo tudi v koroških mešanih 
gozdovih, pa jih tamkajšnji lovci 
doslej skoraj niso lovili. So pa pol-
hanje dodobra spoznali s pomočjo 
svojih kočevskih, notranjskih in 

lovske opreme, od orožja do streli-
va in optike ogromna in to po kar 
dostopnih cenah, a s kakovostjo 
je večkrat križ,« je dejal Jernej. 
»Malokdo se recimo danes odloči, 
da bi si dal izdelati celo puško po 
naročilu. A se zgodi tudi to, kakšno 
na leto pa le izdelam,« reče. »Sicer 
imam veliko dela s kopiti: znan 
je lovski rek, da puška strelja, 
kopito pa zadene. In znesek za 
po lovčevi meri izdelano kopito 
ni nikoli stran vržen denar. In pa 
druga postavka, optika seveda. 
Tu je največji problem: robe je 
ogromno, vse reklame obljubljajo 
najboljše in ljudje preveč gledajo 
le na ceno. Pa še kakšna nestro-
kovna montaža povrh.« 

»Morali bi se zlasti tu držati 
pravila: Nimam toliko denarja, da 
bi kupoval poceni,« se je vključil v 
pogovor še oče Miha. »Če boš že 
kaj napisal, Štefan, poudari prav 
to! Človek kupi cenen daljnogled 
in zadeva se seveda v lovišču ne 
obnese. Ker se je že finančno 
iztrošil, kupi drugega za ravno 
tako majhen denar, rezultati pa 
spet slabi. Dvakrat nakup, dvakrat 
montaža, ceneje bi bilo enkrat in 
takrat izbrati kakovostno. Puške 
in daljnogleda ne kupuješ za eno 
sezono!«

Jernej je nadaljeva, da najbolj 
sumljivega blaga niti noče mon-

Bittner, a še bolj vneto ob ograji 
pričaka in z dobrikanjem sprejme 
obiskovalca mlada, kot oglje črna 
kratkodlaka jazbečarka. Kot da 
bi vedela, da se že petindvajset 
let ukvarjam z njenimi daljni-
mi sorodnicami – dolgodlakimi 
jazbečarkami. Pozneje se izka-
že, da si jo je nabavil oče Miha 
Bittner. Zjutraj sta bila v lovišču 
na spoznavnem krogu, bil je srež 
in bila je bela, kot bi bila vsa iz 
sladkorja, je dejal Miha in dodal: 
»Stara je le štiri mesece, a zelo 
prizadevna.«

Miha kot puškar si je skozi 
desetletja dela ustvaril ime in 
ugled, poznali so ga mnogi lov-
ci, tudi iz bolj oddaljenih krajev 
so prihajali, iz Hrvaške, precej iz 
Italije, zlasti iz krogov slovenskih 
zamejcev. Vse to je zdaj v prid 
sinu, 35-letnemu Jerneju, ki je 
ob očetovi upokojitvi leta 2009 
prevzel delavnico in tudi velik 
del strank. Vsi trije se poznamo 
iz LD Hrenovice. Miha je že bil 
tam, ko sem se jaz tja včlanil pred 
kakimi tridesetimi leti, Jernej pa 
je tudi član že več kot petnajst let. 
S puškarstvom se za zdaj ukvarja 
kot z dopolnilno dejavnostjo, sicer 
službuje v Slovenski vojski.

Bil sem kar neposreden: »Jer- 
nej, kako je dandanašnji s puškar-
skim poklicem, se da preživeti?« 
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Slavku v revirju Brengova na-
smejala Diana: uplenil je namreč 
po rogovju močnega, starejšega 
srnjaka, česar sta bila z vodni-
kom Petrom nadvse vesela. Po 
končanem lovu, ki je potekal na 
visoki preži v Stiperovi grabi, so 
opravili lovsko-etično poklonitev 
in zahvalo za uplenitev z zadnjim 
grižljajem srnjaku in zeleno vejico 
uplenitelju za klobuk ob lovskem 
blagru. Nato so srnjaka pripeljali 
do Petrove domačije v Brengovi. 
Tam se jim je pridružil še starešina 
LD Dobrava Franc Slekovec in 
uplenitelju izrekel lovski blagor 
tudi v imenu LD, vodniku pa za-
hvalo za vzorno vodenje gosta. Ob 
uplenjenem srnjaku je zadonela 
tudi melodija iz lovskega roga, 
saj je Slavko rogist pri skupini 
Rogistov LZ Maribor

M. T.

Øtiri lovske in dve  
puøkarski generaciji 
Bittnerjev
Puškarska tradicija v Postojni 
se nadaljuje 

Ko pridemo v Postojni na obisk 
k Bittnerjevim, je že z uli-

ce jasno, da smo prišli v lovsko 
okolje: s pročelja pozdravlja ličen 
izvesek Lovsko puškarstvo Jernej 

tirati: »Potem imaš samo sitnosti, 
stranka pride k tebi reklamirat, ti 
pa se dajaj z uvoznikom in doba-
viteljem.«

Predvsem bi si morali ljudje 
vzeti malce več časa in se tudi kaj 
posvetovati pri mojstrih. »Saj ni 
treba,« je dodal Jernej, »da kupijo 
pri meni, vprašajo in posvetujejo 
se pa vseeno lahko! Najprej si 
mora človek razjasniti, kaj sploh 
rabi, kaj in kako bo lovil, v kakšnih 
razmerah. Tudi ne rečem, da je 
dovolj dobro samo tisto najdražje, 
tudi drugo kakovostno blago ima 
lahko povsem sprejemljivo ceno. A 

»Obogateti zagotovo ne, preživeti 
se pa da, če si dovolj priden in 
kakovosten. Kriza se pozna. Ko 
gre na splošno malo bolje, se tudi 
tukaj opazi. Ljudje morajo najprej 
pokriti najnujnejše, lov kot hobi 
pride na vrsto zatem.«

»Kaj pa so najpogostejše lovče-
ve napake glede opreme,« me je 
zanimalo. »Še vedno slabo vzdrže-
vanje, neočiščene cevi morda?«

»Ne, s tem dandanašnji niti ni 
takih težav, hudo je bilo, ko so 
bili stari materiali, zlasti netilke 
in ti je cev hitro razžrlo. Je pa 
nekaj drugega: danes je ponudba 
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Peter, Slavko in Damjan po lovu 
v Brengovi
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Oba dobro znana puškarja iz Postojne: oče Miha in sin Jernej Bittner 
v strokovnem razgovoru.



primorskih lovskih prijateljev, ki 
jih že vrsto let tradicionalno vabijo 
na to, za Slovence tako znano 
nacionalno obliko lova. Čeprav 
imajo koroški lovci številne druge 
možnosti za sprostitev in aktiv-
no preživljanje svojega prostega 
časa na lovih in lovskih druženjih, 
se jim je polhanje tako usedlo v 
srce, da so nedavno ustanovili 
prvo Polharsko društvo Uršlja 
gora na Koroškem, v katerem je 
članstvo sestavljeno mednarodno. 
Člani društva so namreč tudi neka-
teri naši severni lovski rojaki.

Na lanskem avgustovskem, 
prvem občnem volilnem zboru  
društva koroških polharjev, ki je 
bilo na Gornjem Razborju (900 m) 
v Gostišču Pečoler, kjer je tudi 
uradni sedež društva, je sedem-
najst prisotnih članov izvolilo 
organe društva. V sedemčlanski 
upravni odbor so bili izvoljeni 
Ema Mirkac, Gregor Knežar, 
Andrej Prednik, Franc Rotar, 
Janez Podkrižnik in Jože 
Jeromel. V prvem štiriletnem 
mandatu ga bo vodil že legendarni 
koroški lovski funkcionar Dušan 
Leskovec. V NO društva, ki ga 
vodi Drago Korošec, sta člana 
še Alojz Gaber in Alen Hajtnik. 
Disciplinsko razsodišče (Franc 
Volf, Franci Konečnik, Tone 
Navodnik in Ivo Verčkovnik) 
bo vodil Danilo Mirkac. Omeniti 
velja, da so ustanovni člani Dušan 
Leskovec, Drago Korošec, Jože 
Jeromel, Andrej Prednik, Gregor 
Knežar in Alojz Gaber polharsko 
društvo ustanovili že septembra 
2014, zdaj pa šteje že 34 članov 
(polovica jih je lovcev, preostali so 
nelovci). Med člani sta najstarejša 
člana 84-letna Minka Mirkac 
z domačije Pečoler in 78-letni 
Mirko Kumer - Fric z avstrij-
ske Koroške. Društvo je uradno 
registrirano, ima svoja pravila, 
program dela in tudi društveno 
štampiljko ter urejeno internet- 
no spletno stran, za katero skrbi 
Franci Konečnik. Pustimo se 
presenetiti, morda bodo razvili 
celo svoj društveni prapor?! 

bo plesal okrog naših smetnjakov 
tako dolgo, dokler bodo ljudje 
vanje odmetavali hrano. Naša 
statistika se pogosto ‘pohvali’, 
koliko tisoč ton hrane odvržemo 
na smetišča in tako zelo onesna-
žujemo naše okolje. Mar ne bi 
bilo bolje, bolj humano in kul-
turno, da bi se te hrane znebili 
elegantneje in brez negativnih 
posledic. Vse primerne odpadke 
bi pošiljali v osrčje prostranih 
gozdov, kjer bi imeli medvedi 
mir pred nami in mi pred njimi. 
Zato se živinorejci ob medvedjem 
pogromu ovac nikar ne jezite na 
medvede, temveč na politike, ki 
nimajo ne modrosti in ne srca, 
da bi napisali takšen predpis, ko 
bi bil »volk sit in koza cela«. Z 
drugimi besedami: organizirati 
je treba, da klavnični odpadki, 
morda tudi primerni gostinski in 
vsi podobni pridejo na medvedjo 
mizo v medvedje kraljestvo. Tam 
bodo našle svoj prigrizek tudi pti-
ce ujede, od katerih je marsikatera 
že na robu izumrtja. 

Dragi vsi pristojni in odgovor-
ni! Naš lepi svet rešujmo glo-
balno in po naravnih zakonih, 
kajti invalidni življenjski ekosis-
tem bo zagotovo potrkal tudi na 
naša vrata. Dokler tega ne bomo 
ustrezno rešili, svetujem vsem 
živinorejcem, ki so jim velike 
zveri pobile živino na pašnikih, da 
njihovo mrhovino odpeljejo pred 
politični prag. Le tam so resnični 
krivci za ta Narobesvet!

Vinko Korošak,  
univ. dipl. inž. gozd. 
Šempeter pri Gorici 

Viseœi muflon

Domačin ni mogel verjeti svo-
jim očem, ko je tisto novem-

brsko nedeljo zjutraj pogledal v 
nebo. Na jasnem modrem nebu je 
na jeklenici visel muflon. 

Dolina Zadlaščice se ozko za-
jeda v alpski svet pod planino 
Razor. Pri Jurcu se ozka grapa 
razdeli ne tri krake. Potoku Zad- 
laščica se pridruži tudi tista voda 
iz elektrarne, ki so jo zgradili 
pred tridesetimi leti in poleg elek- 
trične energije širšo tolminsko 
oskrbuje s pitno vodo. Levo se 
Jelovšček zaje pod 1881 m viso-
ki Tolminski Migovec, desno se 
struga Zarobarskega potoka strmo 
dviga pod zadlaške senožeti; na 
višini skoraj 1000 m so senožeti, 
o katerih pa skorajda ni več sle-
du, saj jih neusmiljeno prerašča 
gozd. Na obeh straneh Zadlaščice 
so stisnjene posamezne hiše, ki 
oblikujejo raztegnjen zaselek, na 
enem bregu Zadlaz - Žabče, na 
drugem Zadlaz - Čadrg. 

in pevec Ivan Polenik ter ljudski 
pevec Jože Kašnik. »Mi polhar-
ji smo fajn ljudje naj vsak prav 
dobro ve. Po Uršlji gori imamo 
ime, naj vsak Slovenec ve. Uršlja 
gora - naš ponos slovenskih je 
gora, še večji je ponos koroškega 
polharja,« je gromko odmevalo 
petje koroških polharjev.

Koroški »jagri« in polharji so 
spet poskrbeli za presenečenje. 
Druženje, zabava in vse, kar se je 
zgodilo na prvi koroški polhariji, je 
samo potrjevalo, da so se odločili 
prav, saj so postali »mušter« tudi za 
polharije na območju Koroške.

Franc Rotar

Kako ustrojiti 
medvedjo koæo?

Če medvedi robantijo po vaseh 
in tam prevračajo smetnjake, 

je to znamenje, da so v hudi kri-
zi. Prvenstvena kriza vseh živih 
bitij je pomanjkanje hrane. Ko se 
medved pojavi v naseljih, to ne 
pomeni, da si želi igrice »pleši, 
pleši kosmatin, da te vidi mamin 
sin«, temveč je svarilo, da je z 
nami nekaj narobe. Tisti, ki nič 
ne mislijo ali mislijo le slabo, bi 
takoj zagrabili za puško. Medved 

Koroški polharji so oktobra lani 
na Čerčejevem vrhu pri lovskem 
domu LD Podgorje organizirali 
prisrčno lovsko družabno pol-
harsko srečanje, prvo te vrste. 
Srečanja, ki je trajalo kar dolgo v 
noč, niso popestrili samo z dobro 
hrano, pijačo, pripovedovanjem 
dosedanjih polharskih dožive-
tij, ampak še posebno z lovom 
na polhe. Zanimiv in privlačen 
polharski lov sta vodila rojeni 
Postojnčan Dušan Leskovec, ki 
ima med Korošci še največ pol-
harskega znanja, in Benjamin 
Kramljak, starešina LD Podgorje. 
Ker ima vsak član društva svojo 
oštevilčeno past, »škatl’co«, so 
jih nastavili na drevje obširnega 
območja. Ne glede na to, da letos 
nekateri listavci tudi na Koroškem 
niso preveč dobro obrodili, kot 
tudi ne drugod po Sloveniji, je bil 
prvi uradni koroški lov na polhe 
še kar uspešen. Čeprav so enojne 
in dvojne pasti nastavili samo en-
krat, so ulovili deset polhov, med 
katerimi je bilo kar nekaj precej 
debelih. Po obilni večerji je sledilo 
druženje ob lovskem ognju. Vsi 
polharji so brez predhodne pevske 
vaje prvič skupaj zapeli uradno 
himno svojega društva, ki sta jo 
napisala in uglasbila harmonikar 
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Udeleženci prve uradne polharije na Koroškem

Na Čerčejevem vrhu smo v naš objektiv »ujeli« nekatere koroške 
polharje (od desne): Jožeta Temnikarja, Konrada Mandla, Dušana 
Leskovca, Mirka Kumra in Franca Hirma. Naša severna lovska 
rojaka Kumer in Mandl sta z ulovom svojega prvega polha postala 
tudi nova slovenska polharja.



Kot lastovičja gnezda sta pri-
peti dve hiši na obeh bregovih 
Zarobarskega potoka. Spredaj je 
domačija Pri Bregincu, na drugi 
strani domačija Pri Lepenščku. 
Pred štiridesetimi leti so Breginci 
še kosili v Breginčevih senože-
tih. Seno so potem na lesenih 
saneh, prav posebej izdelanih za 
ta namen, spravljali strmo navzdol 
po poti, bolj podobni vlaki, do 
Lepenščka. Tod sta bila ovira po-

poigra z vsemi živimi bitji, a ni 
rečeno, da pri tem primeru ni imel 
vmes prstov tudi človek. Vedno 
večja kemizacija okolja namreč 
lahko povzroči tudi take procese, 
o katerih lahko večkrat beremo ali 
poslušamo. 

Edvard Krašna

Enorogi srnji 
mladiœ

S  septembrom se je začela spet 
glavna lovska sezona na mu-

lasto srnjad. Kot mnogi slovenski 
lovci se je v lovišče na lov na srne 
in srnje mladiče odpravil tudi član 
iz LD Radlje Boštjan Golob. Kot 
po navadi se je odpravil v revir 
Šentjanž III, po končanem lovu 
pa se je vračal domov z nič kaj 
običajnimi mislimi. V glavi se mu 
je še vedno odvijal prizor rogatega 
srnjega mladiča. Na lovu na za laz 
sta pred njim namreč nenadoma 
odskočili dve glavi srnjadi: ena 
večja, druga manjša. Po krajšem 
ogledovanju je videl, da je večja 
srna, manjša pa njen mladič. A 
pogled na mladičevo glavo ga je 
zmedel; bilo je videti kot, da ima 
razcepljen uhelj, a že v naslednjem 
hipu, ko sta se oddaljevala od 
njega, je videl, da ima manjši na 
glavi nekaj rogu podobnega. Po 
pogovorih še z nekaterimi lovci 
iz LD so vsi menili, da je videl 
zelo šibkega lanščaka in naj ga 
odstreli. Od četrtega septembra, 
odkar se je prvič srečal z njima, 
je bilo za njim že kar nekaj dru-
gih preživetih dni v lovišču in 
tako tudi končna potrditev, da je 
takrat videl šibko srno in rogatega 
mladiča. Le-ta je imel na bokih še 
vedno značilne, a že dokaj zabri-
sane svetle pege in za mladiča ga 
je izdajala tudi nežna krajša glava. 
Srna je bila zelo previdna, nikakor 
ni dopustila, da bi se jima približal 
na daljavo za strel in tako sta se 
mu vedno spretno izmaknila. 

Tisti dan pred uplenitvijo je 

Branko mi je povedal, da ga je 
poklical kmet, ki je srnjačka našel 
na svoji parceli. Njegovo pozor-
nost je privabil z vztrajnim, ne-
prekinjenim pivkanjem, ki je bilo 
namenjeno materi srni. Najdeni 
srnjaček je bil že poležen brez 
vseh štirih okončin. Tam, kjer bi 
morale biti zadnje noge, je imel 
nekoliko daljša štrclja, spredaj pa 
le kratek štrcelj na levi strani, ki se 
je končeval z majcenimi parkeljci. 
Mladiček je bil sicer zelo živa-
hen in se je neprestano poskušal 
postaviti na noge, ki jih žal ni 
imel. Poskušali smo ga nahraniti 
s kravjim mlekom iz stekleničke s 
cucljem, a žal neuspešno. Njegova 
živahnost je potrjevala mnenje, da 
je star le dan ali dva, saj ga tudi 
srna ni mogla podojiti, ležečega 
na tleh. Poklicali smo lovskega 
inšpektorja in dr. Zlatka Goloba v 
zavetišče na Muti in ju povprašali 
za njuno mnenje. Oba sta menila, 
da je mogoča le evtanazija, saj 
v takšnem stanju živalca nima 
nobene možnosti preživetja. 

Lovci so po najdbi mladička 
preiskali vso okolico, a morda 
še drugega mladička niso našli. 
Branko Košuta je lovec že 43 let, 
a za kaj podobnega še ni slišal, 
videl ali doživel. Narava se včasih 

v zarjavelo jeklenico in tako je 
nesrečno obstal nad grapo na sredi 
jeklenice. Verjetno je poginil po-
noči, ko mu je opešal krvni obtok 
in so se tudi temperature v grapi 
spustile blizu ledišča.

V nedeljo, 15. novembra, je ak-
cijo sprožil lovec Miloš Rutar in 
poklical starešino. Marko Leban 
je bil kmalu na mestu. Tudi sam 
ni mogel verjeti svojim očem. Na 
sredini grape je visel muflon. Po 
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tok in grapa. Pod hišo je gospodar 
pripel jeklenico in jo potegnil čez 
potok do Breginca. Po jeklenici je 
potem spustil seno do gospodar-
skega poslopja. 

Hiša Pri Lepenščku je že nekaj 
let prazna. Zadnji prebivalec se je 
pred dobrimi dvajsetimi leti od-
selil v bolj gostoljubne kraje. Pri 
Bregincu pa je hiša še živa, vendar 
se s kmetijstvom ne ukvarjajo več. 
Edine priče nekdanjega trpljenja 
so še lovski bivak v Breginčevih 
senožetih, postavljen na ostalinah 
nekdanjega senika, strma vlaka 
do senožeti in jeklenica preko 
potoka. 

Lovci LD Ljubinj smo se s 
sedanjimi še živečimi lastniki do-
govorili in okolico Lepenščkove 
domačije kosimo, čistimo sadno 
drevje in postavimo seneno kopo 
za zimske dni. Košenico redno 
obiskujejo gamsi, jelenjad in 
mufloni.

Tja je zašel tudi nesrečni dvelet- 
ni muflon. Pasel je staro otavo in 
iskal posamezne hruške, ki so se 
pritajile v podrasti. Zašel je tudi 
okrog temeljev jeklenice in se z 
rogljem nesrečno zapel vanjo. 
Ko je začutil nenaden prijem, je 
odskočil. Prve noge so mu ostale 
v zraku, zato se je iz neznanega 
»prijema« poskušal rešiti še z zad- 
njimi. Tla pod nogami so se mu 
vedno bolj odmikala. Takrat je 
zdrsnil po jeklenici navzdol in 
kmalu je bil v zraku. Z vsemi 
močmi je otepal z nogami in ved- 
no bolj je drsel po jeklenici nad 
grapo. Mogoče bi imel srečo in 
bi pridrsel na drugo stran grape, 
vendar se je mehak rog zajedel 

pregledu terena in jeklenice sta 
si bila lovca enakega mnenja, da 
je najbolje, če staro, zarjavelo in 
nikomur več potrebno jeklenico 
preprosto odrežeta. Po nekaj pote-
zah z žago je jeklenica popustila in 
muflon je skupaj z jeklenico zletel 
v gozd na nasprotno pobočje. 

Jože Leban 
LD Ljubinj 

Æe skotil se je 
brez nog

Dopoldne 22. maja 2015 so 
me poklicali lovci LD Lijak. 

Sporočili so mi, da so na travniku 
blizu jezu Vogršček našli dan ali 
dva starega srnjega mladiča, samč-
ka. A srnjaček naj bi bil brez vseh 
štirih okončin. Po dobri uri sem 
bil pri lovcu Branku Košuti, kjer 
so imeli nebogljenega mladička. 
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Takole je muflon obvisel na jeklenici in nemočen žalostno poginil.
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Srnjaček v naročju lovca Branka Košute

in ležeč v kartonski škatli.



na travniku pri kmetiji Ternik 
zalezel dvoje srnjadi. Po ogledu 
skozi daljnogled je spoznal, da sta 
pred njim iskana srna in »rogati« 
mladič. Sledil je splet motilnih 
okoliščin s sončnico, ki mu je v 
danem trenutku prekrivala pogled 
skozi strelni daljnogled, nato pa 
še previdnost srne, ki je svoje-
ga mladiča ponovno odpeljala v 
varno kritje gozda. Že naslednji 
dan, 10. 9. 2015, se je Boštjan 
namenil, da ju bo pričakal prav 
tam, kjer ju je videl nazadnje. In 
res, že po nekaj trenutkih čakanja 
sta izstopila na travnik, kjer mu je 
naposled, deset čez šesto popol-
dan le uspelo streljati na mladiča. 
Obležal je v ognju, srna pa se 
kljub poku ni in ni hotela oddaljiti 
od njega. Ob tem se je lovec z 
grenkim občutkom krivde počasi 
odpravil na travnik proti mrtvi in 

Ečo, smo še pozno v noč obujali 
spomine na lepe trenutke, ki smo 
jih doživeli skupaj.

Bogdan Kovač - Danč
LD Orlica Vuhred

Skrb lovcev  
za divjad

Lovci imamo čez leto veliko 
dela in skrbi. Vedno poudarja-

mo pomen narave, katere sestavni 
del je tudi divjad. Z dobrim in 
odgovornim delom pa naredimo 
v naravi največ, kar lahko.

Ena takšnih del je tudi skrb za 
malo divjad pozimi, še poseb-
no, če je zima hladna, snežena, 
ko so živali nemočne, da bi si 
same poiskale dovolj hrane za 
preživetje.

Lovci LD Paloma - Sladki Vrh 
imamo v svojem lovišču, velikem 
2.067 ha, deset revirjev oz. okrog 
šestdeset krmišč za malo divjad, 
kar pomeni, da moramo biti pri 
pridelavi hrane za malo divjad zelo 
prizadevni in odgovorni. Spomladi 
obdelamo sleherno njivo ali nji-
vico, da je jesenskega pridelka 
dovolj za njene zimske potrebe.

Da je v slogi moč, smo dokazali 
tudi lani jeseni, ko smo spravljali 
koruzo ob mislih, da še eno zimo 
mala divjad gotovo ne bo lačna.

Aleksander Ferk

prisotnih lovcev revirja zahvalil za 
vse, kar je bilo narejenega v času 
njegovega vodenja, ter mu izročil 
simbolično darilo, novemu vodji 
pa zaželel prav tako uspešno vode-
nje in dobro sodelovanje z drugimi 
uporabniki okolja. Na družabni za-
ključek je bil povabljen tudi »stari 
gospodar« LD Janko Kolar. Z 
vsem, kar je povedal Danč, se je 
Janko v celoti strinjal ter se tudi 
on zahvalil Eču in novemu vodji 
zaželel uspešno delo.

Ob dobrotah in kozarčku rujne-
ga, kar nam je namenil gostitelj 

revirja Planina – jug, je vodil 
dela v tem revirju kar trideset 
let. Od njega je vodenje prevzel 
Edvard Hudernik - Ečo, kot ga 
kličemo lovski prijatelji. Že pod 
Dušanovim vodstvom je bil revir 
lepo vzdrževan, vendar smo se 
po Ečovem prevzemu z novim 
vodjem kljub temu sestali in redno 
pregledovali preostali načrt del v 
lovišču za tekoče leto. 

V letih Ečovega vodenja smo 
obnovili kar nekaj starih visokih 
prež in tam, kjer jih še ni, smo po-
stavili nove. V revirju Vidmanovo 
imamo postavljeno novo prežo 
ob odvračalnem krmišču za divje 
prašiče, ki zelo dobro služi svo-
jemu namenu in uspešno prepre-
čuje vdor prašičev na travnike 
zunaj gozdnatega območja. Pred 
leti smo imeli s škodo kar precej 
težav. 

Kadar je bilo treba popraviti 
in poravnati razrite travnike, smo 
to naredili vedno z dobro voljo; 
udeležba ni bila nikoli vprašlji-
va. Lepo imamo vzdrževane tudi 
lovske steze, tako da je lov na 
gamsa olajšan starejši generaciji 
lovcev. Sodelovanje s posestniki 
in drugimi uporabniki prostora 
v našem revirju je bilo zgledno. 
Vsakoletne čistilne akcije, ki jo 
opravimo v aprilu, se udeležimo 
skoraj vsi lovci našega revirja. Kot 
je v navadi že vsa leta, po kon- 
čani čistilni akciji nikoli ne izo-
stane pogostitev na Osrednikovi 
domačiji.

Čeprav je bil 23. 5. 2015 de-
ževen in turoben dan, celo brez 
ogrevanja ni šlo, nas ni motilo, da 
smo se zbrali pri lovskem domu na 
Sv. Antonu, kjer je po desetih le-
tih uspešnega sodelovanja »stari« 
revirni vodja Ečo predal posle vo-
denja revirja Miranu Razpotniku 
– tajniku LD. Danč, kot ga kli-
čemo, se je Eču v imenu vseh 
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živi živali; šele takrat se je srna 
le umaknila v gozd. Po zadnjem 
grižljaju mrtvi živali si je bolje 
ogledal plen. Mladič je bil rogata 
srnica ženskega spola. Srnica ni 
imela nikakršnih poškodb glave 
ali drugih delov telesa. Po teh-
tanju je tehtnica pokazala 7,5 kg 
bruto teže. Ker je takšne vrste 
nepravilnost pri srnjadi redkost, 
se je uplenitelj odločil, da jo bo 
dal doprsno preparirati.

Boštjan je čez nekaj dni uplenil 
še srno, ki je tehtala 11 kg bru-
to teže in bila po oceni srednje 
starosti.

Marko Richter - Zeleni

Predaja vodstva 
revirjev

Dušan Kovač st., ustanovni in 
častni član ter lovski čuvaj 

LD Orlica - Vuhred, tudi vodja 
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Šilo na glavi srnice je v dolžino 
merilo 5 cm in je bilo pokrito z 
mahom, kot ga imajo maja sr-
njaki lanščaki.
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Spominska fotografija udeležencev družabnosti ob predaji vodenja 
revirja Miranu, novemu vodju.
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Lovci LD Paloma - Sladki Vrh so jeseni s svojih njiv pridno posprav- 
ljali koruzo za zimsko krmljenje male divjadi.



Člani LD Dolič 
smo 27. 9. 2015 
izvedeli žalostno 
novico, da nas 
je zapustil naš 
dolgoletni član 
Mirko Šverc, 
ki je s pridnostjo 
in vsakodnevno 
pripravljenostjo 

pomagal slehernemu, ki je bil pomoči 
potreben. Nabral si je toliko hvalež- 
nosti, da ga bomo resnično pogrešali 
prijatelji in številni znanci. 

Ker je bil velik ljubitelj narave in 
vsega, kar je povezano z njo, se je že 
v letu 1962 včlanil v našo LD in že v 
naslednjem letu (1963) prevzel naloge 
blagajnika lovske družine. Bil je tudi 
član UO LD, v letih od 1970 do 1973 
pa je uspešno in z veliko vnemo za 
vodenje opravljal naloge starešine. 
Zaupane so mu bile tudi naloge revir-
nega vodja ter referenta za kinologijo. 
V letih od 1980 do1984 in od 1993 
do 1999 je bil predsednik nadzornega 
odbora lovske družine.

Za svoje vestno in dolgoletno us- 
pešno delo v lovstvu ga je LZS odli-
kovala z znakom za lovske zasluge, 
kasneje pa še z redoma III. in II. stop- 
nje. Ob 50-letnici delovanja LD je od 
matične družine prejel jubilejni znak.

Svojo veliko ljubezen do narave 
je izkazoval tako, da je bil kot lovec 
ponosen na zaupano mu poslanstvo, 
ki temelji pretežno na varstvu narave 
in divjadi. Mirko je bil velik človek in 
velik lovec. Lovski tovariši smo cenili 
njegovo delavnost, iskrenost, požrtvo-
valnost. Njegova posebna vrlina je 
bila dobrovoljnost, saj je ob različnih 
srečanjih rad tudi prepeval in tako 
skušal razbliniti temnejše strani lovske 
organizacije in težav, ki se jim tudi v 
naši lovski druščini ni bilo mogoče 
ogniti. V znak zahvale za Mirkovo 
dolgoletno in prizadevno delo smo mu 
lovski tovariši v leta 2004 izglasovali 
status častnega člana LD Dolič.

 Tako kot je rad zahajal v naravo 
in naša lovišča, se je tudi rad družil z 
drugimi ljudmi. Zanj lahko rečemo, 
da je bil sposoben vodja, dober mož, 
oče in ponosen dedek ter pradedek, 
redoljuben, pokončen, odločen človek 
dane besede ter prizadeven lovski 
funkcionar.

V naši lovski kroniki ostaja ime 
Mirko Friderik Šverc (1931–2015) 
zapisano z velikimi črkami. Od nas 
se je poslovil kot velika legenda. 
Slava mu! 

LD Dolič – B. B.

S solzami v očeh 
in grenkobo v 
srcih smo juli-
ja 2015 sprejeli 
žalostno vest, da 
se je 5. 7. 2015 v 
90. letu sklenila 
življenjska pot 
Jožeta Nekrepa, 
našega ustanov-

nega in častnega člana LD Paloma 
- Sladki Vrh.

Jožetova življenjska pot se je za-
čela 31. 8. 1925 v kmečko-delavski 
družini. Šolo je obiskoval na Vranjem 
Vrhu. V času njegove mladosti se je 
začela druga svetovna vojna, zato je 
kot mlad fant okusil grozote vojne. 
Leta 1941 je bil tri mesece v zaporu 
v meljski kasarni v Mariboru. Nato je 
bil vpoklican v nemško vojsko, kjer 
je bil ranjen, nato so ga odgnali v 
ujetništvo. Po osvoboditvi, leta 1945, 
se je vrnil v domovino in služil vojaški 
rok v novi Jugoslaviji.

V lovske vrste je vstopil leta 1949, 

obrali do zadnje iglice. Od leta 1986 
do 1990 je bil gospodar lovske koče 
in član UO LD ter mentor lovskim 
pripravnikom (od leta 1981 do 2009). 
Prevzel je tudi nehvaležno nalogo 
pobiranja povožene divjadi. Ko so 
raziskovali življenje velikega petelina, 
je bil prizadeven sodelavec.

Za delo v lovstvu je Janez Udir od 
KZS prejel odlikovanja: znak LZS 
za lovske zasluge in red III. stopnje, 
od Zveze lovskih družin Gorenjske 
plaketo ZLD Gorenjske, Kinološka 
zveza pa ga je odlikovala s srebrnim 
in zlatim znakom. Tudi LD Kropa mu 
je podelila več družinskih priznanj. 
Ker je bil gasilec, je prejel tudi veliko 
gasilskih priznanj.

Janez je imel veličasten lovski po-
greb, ki se ga je udeležilo veliko lovcev, 
tudi iz sosednjih lovskih družin, in 
gasilcev. Janez nam bo ostal v spominu 
kot srčen lovec, dober lovski tovariš in 
iskren prijatelj. Kamnogoričani smo ga 
že uvrstili med svoje lovske legende.

LD Kropa – M. K., R.G.

Bližal se je konec 
lepega poletja, ko 
nas je preseneti-
la žalostna no-
vica, da je 7. 9.  
2015 prenehalo 
biti srce našega 
Jožefa Lovren- 
čiča, člana LD 
Destrnik. Klicali 

smo ga dedek. Jožef se je rodil 22. 1. 
1928 v Ločkem Vrhu, zdaj Občina 
Destrnik.

Kot mlad fant se je po končanem 
osnovnem šolanju odločil, da bo postal 
miličnik, zato se je vpisal na miličniško 
šolo in jo uspešno končal. Služboval je 
po raznih krajih Slovenije, največ časa 
je bil na Ptuju, kjer je dočakal tudi 
upokojitev. Kot podeželski otrok je že 
v otroštvu vzljubil naravo, posebno pa 
ga je zanimal živalski svet. Tako je že 
v zgodnji mladosti začutil potrebo po 
večji aktivnosti v naravi. Zato se je tudi 
razmeroma zelo mlad priključil tistim, ki 
so v nenehnem boju za ohranitev narave 
in življenja v njej. V vrste lovcev LD 
Destrnik se je vpisal spomladi leta 1952 
in uspešno opravil lovski izpit.

Kot priljubljen in delaven član, pre-
dan svoji izbiri lovca, je kmalu začel 
opravljati številne in zahtevne naloge. 
Kot miličnik je znal ravnati s pisal-
nim strojem, kar je bila velika uteha 
podeželskim lovcem, in pisanje mu je 
teklo bolj kot drugim. Delo tajnika je 
opravljal od leta 1963 do 1965 in od 
1976 do 1980. Kot pošten in nepristran-
ski lovec je bil izvoljen za predsednika 
disciplinske komisije (od 1965 do 1969 
in od 1982 do 1984). Bil je tudi član NO 
LD od leta 1990 do 2001. Kot dober 
poznavalec orožja je bil od leta 1984 
do 1986 tudi strelski referent. Zaradi 
znanja tujega jezika in drugih okoliščin 
je bil član komisije za lovni turizem. 
Pomemben je tudi njegov prispevek pri 
gradnji lovskega doma. Nobeno delo 
mu ni bilo pretežko in ga je opravil 
z veseljem. Posebno strast je imel do 
kuhanja lovskih in drugih jedi.

Za njegovo bogato delo v LD je 
prejel družinska priznanja in odliko-
vanja LZS: znak za lovske zasluge in 
reda III. in II. stopnje; dobil je znak za 
več kot šestdeset let članstva.

Dragi in spoštovani Jožef, naš de-
dek, hvala ti za vse, kar si dobrega 
storil za lovsko družino, predvsem 
pa za trud, ki si ga vložil za ohranitev 
narave in divjadi. Nate, na dobrega 
lovskega prijatelja, nam bo ostal lep 
in trajen spomin.

LD Destrnik – M. F.

Na pokopališču 
v Kamni Gorici 
smo 18. 10. 2015 
k večnemu počit- 
ku položili našega 
Janeza Udirja. 

Janez se je ro-
dil 29. 12. 1940 
v Kamni Gorici. 
Komaj pet let je 

bil star, ko je mu je očeta 9. maja 1945 
ustrelila bežeča okupatorska vojska in 
je mati ostala sama s štirimi sinovi. Pet- 
najstletnega Janeza so dali v uk za va- 
jenca v tovarno Plamen v bližnji Kropi. 
Izučil se je za ključavničarja in se po šti-
ridesetih letih delovne dobe v Plamenu 
upokojil kot delovodja. V Kamni Gorici 
si je ustvaril družino in dom. Bil je vnet 
lovec, kinolog in gasilec.

Janez je bil dejansko lovec z dušo in 
telesom. Že v zibel mu je bila položena 
zelena vejica. Rasel je v kraju, ki leži 
pod strminami Jelovice, kjer je bila 
lovska tradicija doma od nekdaj; gojili 
so je predvsem legendarni Kappusi. 
Zato ni čudno, da je za prosti spis v 
vajeniški šoli napisal zgodbo o lovu. 
Večkrat kasneje nam je povedal, da mu 
je učitelj dejal: »Janez, ti boš nekoč 
še velik lovec.« 

V LD Kropa je bil Janez sprejet 
leta 1961. Dobro je poznal lovišče, s 
svojimi psi, ki so ga vedno spremljali, 
ga je prečesal po dolgem in počez. 
Posebno Jelovica ga je vabila v svoje 
temne gozdove in poseke. Veljal je za 
velikega poznavalca velikega petelina, 
znal je priklicati gozdnega jereba ali pa 
srnjaka. Na enem izmed svojih lovskih 
pohodov je leta 1972 na poseki nad 
Vodiško planino naletel na medveda in 
ga uplenil. To je doslej tudi edini med-
ved, uplenjen v lovišču LD Kropa.

Predvsem je bil Janez srčen kinolog. 
Lovske pse je gojil, šolal in z njimi 
lovil in tudi uspešno iskal obstreljeno 
divjad. Ko so mu pred desetletjem 
začele pešati noge, je še kar vztrajal, 
kot da nima težav. Enostavno si je 
odrezal kapice na obutvi, se opiral 
na palico in hodil. Nikakor ni želel 
opustiti vodenja svojih psov na skup- 
nih lovih. Na zbornem mestu smo 
mu očitali, naj se bolj posveti svojim 
zdravstvenim težavam, pa je dejal, da 
hodi na lov zaradi psov.

V LD je vestno in dosledno oprav- 
ljal svoje zadolžitve. Pet mandatov je 
bil tajnik (od leta 2001 do 2009) in 
prav toliko kinolog (od leta 2001 do 
2009), bil je vodja zahtevnega revirja, 
ki se razprostira po strminah jelovških 
pobočij. Pozimi se tja umakne divjad 
z Jelovice in Janez je vsako leto v 
dogovoru z lastniki in gozdarjem po-
sekal jelko, ki so jo nato gamsi in srne 

takoj po ustanovitvi LD Sladki Vrh, 
leta 1954, pa se je kot gospodar LD 
(od 1954 do 1963) zavzel za smotr- 
no gojitev divjadi in preobrazbo 
lovske družine. Posebno pozornost 
je namenjal zimskemu krmljenju in 
izdelavi lovskih naprav v lovišču. 
Leta 1963 je bil izvoljen za starešino 
in je funkcijo opravljal do leta 1973, 
ko so se lovci odločili za izgradnjo 
lastne lovske koče. To nalogo je sprejel 
novoizvoljeni upravni odbor in pod 
Jožetovim vodstvom jo je članstvo 
začelo graditi. Tako se je večletna želja 
članov uresničila in zgradili so lovski 
dom, ki je bil 29. novembra 1963 pod 
streho. Jože je vodil in organiziral vsa 
dela ter skrbel tudi za finančno kon-
strukcijo izgradnje. Izkazal se je tudi 
pri razvijanju društvene dejavnosti, 
organiziral je lovskostrokovne ekskur-
zije in izlete. Po njegovi zaslugi so v 
lovskem bazenu začeli gojiti športno 
streljanje na glinaste golobe in na tarčo 
bežečega zajca. Navezal je prijateljske 
vezi in organiziral izmenjavo lovov z 
lovskimi prijatelji iz Avstrije. Bil je 
organizator mnogih lovskih priredi-
tev. Njegov velik prispevek je bil ob 
praznovanju 25-letnice LD, leta 1979, 
ko smo pripravili lovsko razstavo in 
predstavili lovsko kroniko. Sodeloval 
je v organizacijskem odboru ob praz- 
novanju 50- in 60-letnice LD. 

Za prizadevno delo ga je LZS odli-
kovala z redom III. stopnje za lovske 
zasluge, prejel pa je še veliko drugih 
priznanj in odlikovanj.

Vsebina Jožetovega ustvarjalnega 
dela se kaže tudi v drugih društvih in 
organizacijah v kraju,.ribiške in čebelar-
ske družine, društva upokojencev in tu-
rističnega društva, DeSUS-a in Krajev- 
ne organizacije za vrednote NOB, kjer 
je bil njihov častni član. Tudi pri razv- 
oju tovarne Sladkogorska mu prizna- 
vajo njegov pomemben prispevek.

V LD smo načrtovali, da bomo 31. 
avgusta proslavili Jožetovo 90-letni-
co. Toda usoda je želela drugače … 
Poslovil se je tiho, brez smehljaja, 
tako kot se vsak večer od nas poslovi 
dan. Žalostni smo bili in hudo nam je 
bilo članom lovske družine, ker se ob 
njegovem grobu nismo mogli poslo-
viti po lovskih običajih in z lovskimi 
častmi ter zelenimi vejicami. Svojci 
pokojnega so se namreč odločili, da 
se bodo od njega poslovili v ožjem 
družinskem krogu. Lovci smo se od 
Jožeta poslovili na žalni seji, kjer 
smo predstavili njegovo ustvarjalno 
življenjsko pot in delo ter se mu za-
hvalili za njegov prispevek. 

Naj mu bo vedno namenjeno častno 
stojišče tudi v večnih loviščih!

LD Paloma - Sladki vrh – P. F.
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Vinko Gobec, LD Kamnik,  
*	2.	8.	1934, † 26.	10,	2015. 
Jakob Praprotnik, LD Jesenice,  
* 24.	7.	1926,	†	12.	6.	2015.
Franœiøek Jasenc, LD Jesenice,		
*	19.	7.	1936,	†	21.	4.	2015.
Janko Kersnik, LD Kranjska Gora,		
*	21.	2.	1960,	†	17.	5.	2015.
Viktor Verstovøek, LD Breæice,		
*	24.	4.	1929,	†	3.	5.	2015.
Anton Lamovøek, LD Litija,		
*	1.	1.	1952,	†	24.	11.	2015.
Franc Briøki, LD Joøt, Kranj,		
*	5.	1.	1944,	†	16.	12.	2014.
Franc Øolar, LD Joøt, Kranj,		
*	21.	12.	1933,	†	18.	9.	2015.

Vincenc Bambiœ, LD Loøki Potok,		
*	7.	1.	1942,	†	19.	11.	2015.
Milan Hlupiœ,  
LD Joæe Lacko, Ptuj,		
*	4.	5.	1933,	†	31.	10.	2015.
Stjepan Kokot, LD Kozje,	*	26.	2.	
1931,	†	3.	11.	2015.
Darko Albreht,  
LD Reœica pri Laøkem,		
*	17.	6.	1961,	†	10.	11.	2015.
Gustav Ogrizek, LD Boœ,		
*	23.	3.	1931,	†	13.	11.	2015.
Boris Beliø, LD Gradiøœe,		
*	6.	5.	1951,	†	5.	12.	2015.
Ivan Kromar, LD Dolenja vas,		
*	17.	1.	1930,	†	15.	10.	2015.

Iz lovskih vrst so za vedno odøli tudi:



Uspeøen vzrejni 
pregled goniœev

Vzrejna komisija KZS za go-
niče je 14. 11. 2015 organizi-

rala vzrejni pregled goničev pred 
lovsko kočo LD Lukovica, hkrati 
pa je bil tam tudi vzrejni pregled 
za brak-jazbečarje. Zahvala, da 
smo imeli vzrejni pregled lahko na 
omenjenem kraju, velja Romanu 
Rovanšku, ki je član tamkajšnje 
LD Lukovica in tudi član VK za 
brak-jazbečarje. Roman je s člani 
VK in njihove LD pripravil vse 
potrebno, da je vzrejni pregled 
psov potekal nemoteno. Poskrbeli 
so tudi za pogostitev.

Organizator je pred začetkom 
vzrejnega pregleda pri lovskem 
domu sklical vse udeležence, 
predstavil člane VK za goniče in 
VK za barvarje ter določil prime-
ren prostor za obe vzrejni komisiji. 
Predsednik VK za goniče Slavko 
Žlebnik je predstavil delo vzrejne 
komisije in način ocenjevanja. 
Enako je storil tudi predsednik 
VK za brak-jazbečarje Janez 
Nahtigal. 

Vzrejna komisija za goniče 
je vzrejni pregled opravljala na 
tamkajšnjem strelišču za strelja-
nje z MK-puško. Na vzrejnem 
pregledu so strokovno delo op- 
ravljali sodniki: Slavko Žlebnik, 
Jurij Rihtaršič, Darko Grošelj, 
Anton Raspet, Peter Razpet, 
Jožef Verčko in pripravnica za 

Pravilnik o ocenjevanju dela goni-
čev. Ugotovili so, da je pravilnik v 
nekaterih delih pomanjkljiv, zato 
bodo do naslednjega delnega zbo-
ra sodnikov za goniče pripravili 
predlog sprememb. Obravnavali 
so tudi pritožbe oz. utemeljena 
opozorila nekaterih vodnikov go-
ničev, da jim z grožnjami, da bodo 
obvestili lovskega inšpektorja, 
prepovedujejo učenje goničev, ki 
so mlajši od 24 mesecev.

Vzrejna komisija za goniče 
prosi vse upravljavce lovišč (lov- 
ske družine), naj omogočijo in 
dovolijo učenje vseh lovskih psov 
goničev, ki še nimajo opravljene 
preizkušnje naravnih zasnov, kot 
to določa 5. člen Pravilnika o 
uporabi lovskih psov v lovišču 
(U. l., št. 98/2002). Učenje psa v 
lovišču je namreč le pogoj, da pes 
lahko uspešno opravi preizkušnjo 
naravnih zasnov (PNZ) in nato 
koristi vsem lovcem na skupnih 
lovih (brakadah).

Vzrejni pregled je potekal v 
lepem vremenu in tudi v pri-
jetnem kinološkem vzdušju. 
Zahvaljujemo se za dobro organi-
zacijo, hiter potek ocenjevanja in 
discipliniranost vseh udeležencev 
vzrejnega pregleda.

Jožef Verčko

Dræavna tekma 
goniœev –  
CACT - 2015

Bila je sončna sobota, 24. 10.  
2015, ko smo lovci LD Mis- 

linja organizirali državno tek-
mo goničev s podelitvijo CACT, 
ki smo jo organizirali skupaj z 
VK KZS za goniče in LKD 
Koroške.

Po daljšem premoru nam je 
uspelo spet organizirati in izpe-
ljati državno tekmo goničev na 
območju LKD Koroške. Člani 
LD Mislinja smo zelo ponosni, 
da nam je LKD Koroške ponudila 
in omogočila organizacijo tekme 
prav v našem lovišču. Ko smo 
bili izbrani za ta izziv, smo takoj 
začeli s pripravami. Pri organi-
zaciji tekmovanja so sodelova-
li: Jure Skobir, predsednik LD 
Mislinja, Jože Šmandl, Vinko 
Urbancl in Srečko Zajemšek, 
vsi iz LD Mislinja, Jožef R. 
Grah in Jožef Verčko iz LKD 
Koroške ter Slavko Žlebnik in 
Janez Nahtigal, predstavnika VK 
za goniče KZS. Tekme se je ude-
ležilo enaindvajset tekmovalcev, 
ki so jih sodniki razporedili v 
sedem skupin.

Kot srednje veliko gorsko loviš- 
če nismo imeli težav z izbiro tere-
nov in razporeditvijo tekmovalcev 

devet posavskih goničev (dve 
psici in sedem psov); tri beagle 
(vsi psi); tribarvnega srbskega 
goniča in srbskega goniča; tri male 
modre gaskonjske goniče (psičko 
in dva psa), od katerih eden ni 
dobil vzrejnega dovoljenja; črno- 
gorskega planinskega goniča; 
baset hounda; dalmatinca in pet 
rodezijskih grebernarjev. Skupno 
je bilo pregledanih 74 psov, od 
katerih jih za lov uporabljajo 66 
in od teh jih je vzrejno dovoljenje 
dobilo 55 oziroma kar 83,3 %. 

Po končanem vzrejnem pregle-
du so imeli člani komisije za go-
niče sestanek, kjer so obravnavali 

kinološko sodnico Hana Laze. 
Pregled je potekal po pasmah 
VI. skupine FCI, sekcij 1 in 2. 
Komisija je pregledala štirinajst 
brandel brakov (sedem psic in 
sedem psov), od katerih dvema 
niso pripisali vzrejnega dovolje-
nja; deset slovaških kopovov (šest 
psic in štirih psov), od katerih niso 
dobili vzrejnega dovoljenja trije; 
deset nemških goničev (sedem 
psic in tri pse), od katerih dva 
nista dobila vzrejnega dovolje-
nja; trinajst istrskih kratkodlakih 
goničev (šest ženskega in sedem 
moškega spola), od katerih trije 
niso dobili vzrejnega dovoljenja, 
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Vodniki goničev na vzrejnem pregledu v Lukovici

Izvršni organizatorji vzrejnega pregleda goničev in brak-jazbečarjev 
v Lukovici so bili Roman Rovanšek (na desni spredaj) ter člani VK 
za goniče in VK za brak-jazbečarje.



tekmovanja. Sam sem bil prisoten 
na vlečki in sem bil obenem vodja 
tekmovanja.

Strokovni vodja prireditve in 
vodja sodniškega zbora je bil kin. 
sodnik Slavko Žlebnik, sodniki pa 
so bili še: Janez Nahtigal, Jurij 
Rihtaršič, Zdravko Kosmač, 
Miloš Ambrožič, Jožef Verčko, 
Darko Grošelj, Anton Raspet, 
Peter Raspet, delegat KZS je bil 
Jožef Napret.

Uradni del kinološke prireditve 
se je začel ob 9. uri s slovensko 
himno in pozdravi starešine LD 
Mislinje Jureta Skobirja, predsed- 
nika LKD Koroške, in tajnika VK 
KZS za goniče Jožefa Verčka, 
predsednika Koroške LZ Dušana 
Leskovca in predsednika VK go-
ničev pri KZS Slavka Žlebnika. 
Na prireditvi je bil tudi podpred-
sednik LKD Koroške Jožef R. 
Grah.

Po odprtju so tekmovalci iz-
žrebali štartne številke oziroma 
sodnike ter se nato skupaj s sod- 
niki in pomočniki odpravili na 
teren. 

Za uspešno uvrstitev so morali 
psi goniti zajca ali lisico, kar ne-
dvomno terja veliko priprav in 
dela s psom. Če so psi uspešno 

Slovenska vzreja 
in vzgoja puøœata 
peœat v tujini

Letošnja jesen je nedvomno 
ena legendarnih; pa ne zgolj 

po svoji dolžini in vinski letini, 
temveč tudi po sijajnih uspehih 
naše ptičarske kinologije v tujini. 
Kot tako si jo bosta prav zagoto-
vo zapomnili mlada nemška kdl. 
ptičarka Nia Adin dom in njena 
vzrediteljica in vodnica Andreja 
Strajnar. Meseci napornih priprav 
in treningov so letos obrodili sado-
ve, zaradi katerih se naša lovska 
kinologija počasi, a vztrajno po-
novno prebija v sam svetovni vrh. 
Od 24. do 27. septembra 2015 sta 
v nemškem Ziel-am-Meinu osvo-
jili častitljivi I. nagradni razred 
na 27. Mednarodni preizkušnji 
nemških kratkodlakih ptičarjev, 
slavnem Internationales Kurzhaar 
Prüfung v izbrani konkurenci 
mednarodne elite 170 najboljših 
nemških kratkodlakih ptičarjev 
in njihovih vodnikov na svetu. 
Bolezenske tegobe mlade psice 
so jima žal preprečile nastop na 
veliki uporabnostni preizkušnji 
ptičarjev v domovini, a sta z 
zavidanja vredno vzdržljivostjo 
slovenski lovski kinologiji ob za-
ključku sezone zagotovili še eno 
priznanje v tujini. 

Od 31. 10. do 1. 11. 2015 sta 
Nia in Andreja na omenjeni vse-
stranski uporabnostni preizkušnji 
ptičarjev, ki je bila v organizaciji 
nemškega DK Club Oberfranken 
– Hassberge, osvojili prvi nagrad- 

na rezultat in uvrstitev, je LKD 
Koroške v imenu KZS in s po-
močjo sponzorjev/darovalcev 
podelila praktične nagrade, naj-
uspešnejšim pa tudi pokale.

Na izbranih terenih so psi 
dvignili več zajcev in lisic, kar 
je dokaz, da je bilo za državno 
tekmovanje goničev izbrano pra-
vo lovišče in tereni. Uspeh vseh 
tekmovalcev je bil kar 43 %, kar 
je na državnih tekmah redkost, so 
povedali sodniki.

 Zahvala velja vsem udeležen-
cem tekmovanja: tekmovalcem, 
sodnikom za korektno sojenje in 
prav tako njihovim pomočnikom, 
kinologom iz LD Mislinja, ter 
strokovnemu vodstvu, izbranemu 
iz LD Mislinja, LKD Koroška 
in KZS. 

Jure Skobir

opravili iskanje in gonjo, so jih 
sodniki preizkusili še v sledenju 
po vlečki zajca. 

Na koncu je bilo od vseh ena-
indvajsetih tekmujočih psov kar 
devet takih, ki so zbrali dovolj 
točk in so uspešno končali tek-
movanje. 

Najboljši so bili vodniki nasled- 
njih psov:

1. Milan Erznožnik, LKD Go- 
renjska, s kdl. istrsko goničko 
Esto, I. n. r.; 185 točk 

2. Franc Oder, LKD Koroška, 
s planinsko goničko Astro, III.  
n. r.; 143 točk

3. Andrej Bončina, LKD Idrija, 
z istrsko kdl. goničko Ajko, III. 
n. r.; 141 točk

4. Štefan Pišek, LKD Ljubljana, 
z istrskim kdl. goničem Brinom, 
III. n. r.; 140 točk

5. Anton Šuklje, LKD Bele 
krajine, z istrskim kdl. goničem 
Cerom, III. n. r.; 140 točk.

Ekipno so LKD osvojili nasled- 
nja mesta:

1. LKD Gorenjske z 280 toč-
kami (z mlajšimi psi),

2. LKD Koroške z 280 toč-
kami in

3. LKD Idrija z 265 točkami.
Vsem tekmovalcem, ne glede 
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po terenu, saj so bili po celotnem 
lovišču zajci in lisice. Zagotovili 
smo tudi zadostno razdaljo med 
tekmovalci, da ne bi bilo motenj 
pri delu psov. Sodnikom smo za-
gotovili tudi terenske pomočnike, 
člane LKD Koroške, v večini ki-
nologe iz naše LD, ki zelo dobro 
poznajo naše lovišče. 

Pomočniki kinološkim sodni-
kom so bili: Tomaž Šmandl, Jože 
Jeromel, Roman Jeromel, Tomaž 
Ogriz, Milan Zajamšek, Marko 
Zajamšek, Vlado Bricman in 
Zlatko Zajamšek. Nadzor in 
razporejanje po terenu je prevzel 
Jože Šmandl kot družinski kino-
log v LD Mislinja in ki je bil tisti 
dan določen za pomočnika vodje 
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Pomočniki, ki so zaslužni za uspelo državno tekmovanje goničev v 
LD Mislinja.

Zbor vodnikov s psi, ki so tekmovali na Državnem prvenstvu psov 
goničev (CACT, Mislinja, 2015).
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V mednarodni eliti 170 najboljših nemških kratkodlakih ptičarjev in 
njihovih vodnikov na svetu je bil uspešen nastop Andreje z Nio.



ni razred in tako sklenili nadvse 
uspešno sezono. 

Slovenska lovska kinologija si 
tako tudi na področju uporabnega 
šolanja ptičarjev, po zaslugi dobre 
vzreje in trdega dela slovenskih 
vzrediteljev in vodnikov, iz leta 
v leto pridobiva večjo veljavo v 
svetovnem kinološkem prostoru. 
Prav gotovo ne bo minilo prav 
veliko časa, ko bomo tudi pri nas 
spet pogrešali ptičarske tekme 
ter preizkušnje mednarodne ve-
ljave.

Ian Koštomaj

Vajmarœanka Gea 
zmagovalka VGP 
v Witzenhausnu

Brez psov ni lova, je star in še 
kako utemeljen rek, ki je v 

slovenskem lovstvu vse preveč-
krat odrinjen na stran. Pa vendar, 
stran od oči domače javnosti slo-
venski vodniki s psi slovenske 

Prodam	 neuporabljen	 strelni 
daljnogled	Zeiss	Classic,	7	x	50,		
z	 osvetljenim	 kriæem.	 Skupaj	 z	
Blaserjevo	 montaæo	 ali	 pa	 brez	
nje.	Tel.:	041/406-471.

Kupim	dobro	ohranjeno	repe- 
tirno risanico,	kal. .243 Win- 
chester,	 z	 naproæilom.	 Lahko	
z	montiranim	strelnim	daljnogle-
dom.	Ponudbe	z	opisom	oroæja	
in	 predvideno	 ceno	 sprejemam	
na	e-naslov:	miha@lutra.si,	ali	na	
tel.	øtevilko	041/690-224.

Prodam boroveljsko bokari-
co	 (F.	Sodia),	kal.	16/7	x	57	R,	z	
dolgo	gravirano	glavo	in	optiko	B.	
Nickel	variabilen,	2,5	-	9	x	E/D/S,	
zelo	lepo	ohranjeno;	skoraj	novo 
piøtolo	Peter	Stahl,	kal.	.45	ACP,	
13-strelno,	 za	 praktiœno	 strelja-	
nje,	skoraj	nov revolver	Smith	
&	 Wesson,	 kal.	 .22	 LT,	 dolæina	
cevi	6	inœ,	teæa	1,4	kg;	krogelno 
strelivo	 (80	 kosov	 iste	 serije),	
kal.	6,5	x	52	R,	7,6	g,	S.	Bellot.	
Tel.:	041/698-679.

Prodam œeøko kombinirko,	
kal.	 7	 x	 57	 R/12,	 s	 str.	 daljno-
gledom	Zeiss	-	Jena	4	x	32,	ter	
menjalnimi	 cevmi	 12/12.	 Cena	
700	€.	Tel.:	041/598-619.

Prodam trap puøko	 Beretta	
DT	10.	Tel.:	041/374-750.

Prodam œeøko bok kombi-
nirko,	 kal.	 16/7	 x	 57	 R,	 malo	
uporabljano,	tehniœno	pregledana	
in	popolnoma	brezhibna.	Cena	po	
dogovoru.	Tel.:	(01)	512-45-40.

Prodam polavtomatsko	piøtolo	
Bernardelli,	 kal.	 7,65	mm.	 Tel.:	
041/500-200.

Lovski psi

Prodam zelo lepe resaste 
jazbeœarje.	 Leglo	29.	8.	2015.	
Psiœki	 imajo	 æe	 lepo	 bradico,	
so	œipirani,	 tetovirani	 in	dvakrat		
cepljeni.	Na	ogled	sta	tudi	oœe	in	
mati.	Tel.:	041/411-460.

Prodam	dve	leti	staro	nemøko 
ptiœarko – æimavko,	 rjavo	
serko,	z	opravljeno	JZP	in	z	vso	
dokumentacijo.	Psiœka	je	potom-
ka	vrhunskih	avstrijskih	vzrejnih	
linij.	Vpeljana	je	æe	v	lov	na	malo	
divjad.	Tel.:	040/163-121	Ivan.

Oroæje in lovska optika

Prodam	novo	repetirno	risani-
co	Zastava,	kal.	6,5	x	57;	boro-
veljsko bokarico	 (izdelek	
Ludvika	 Borovnika),	 kal.	 16/7	 x	
65	R,	 s	 str.	 daljnogledom	 Zeiss	
6	 x	 42;	 repetirno risanico,		
kal.	 7	 x	 66	 Von	 Hofe,	 s	 str.	
daljnogledom	Swarovski,	6	x	42,		
izdelano	 po	 naroœilu	 in	 bogato	
gravirano;	ter	enocevno	risanico 
- prelamaœo	 Blazer,	 kal.	 30	R	
Blazer,	 bogato	 gravirano,	 s	 str.	
daljnogledom	Zeiss	2,5-10	x	50.	
Tel.:	040/687-380.

Prodam	 bok	 kombinirko,	
kal.	 12/7	 x	 57	 R,	 z	 menjalnimi	
cevmi	 12/12	 (izdelek	 F.	 Sodie,	
Borovlje).	 Puøka	 ima	 francosko	
naproæilo	in	je	opremljena	s	str.	
daljnogledom	Swarovski	4	x	32	
(Suhlova	montaæa)	in	rdeœo	piko	
(na	 isti	 montaæi).	 Cena	 1.100	€.	
Tel.:	031/508-971.

Prodam lepo	ohranjeno	Suhlo-	
vo	tricevko,	kal.	16	–	16/7	x	57	
R,	 s	 str.	 daljnogledom	 Kahles		
6	x	42	–	Suhlova	montaæa	(cena	
1.150	€).	Tel.:	040/323-399.

Prodam	dobro	ohranjeno	œeø- 
ko kombinirko,	kal.	7	x	57	R/12,	
s	 str.	 daljnogledom	 in	 menjal-
nimi	cevmi,	12/12,	ter	naboji.	Tel.:	
031/484-758.

Prodam	odliœno	ohranjeno	bo-	
roveljsko	tricevko,	kal.	20-20/	5,6	
x	52	R,	s	str.	daljnogledom	4	x	32	
(cena	1.100	€);	Suhlovo	tricev-
ko,	kal.	12	–	12/.223	Rem.,	s	str.	
daljnogledom	Schmidt	&	Bender	
6	x	42	(cena	950	€)	in	nov	strelni 
daljnogled	 Schmidt&Bender	
–	 Zenit	 1,5-6	 x	 42	 z	 racnagel	
zasuœno	montaæo	(cena	1.300	€).	
Tel.:	031/800-	905.

Prodam strelni daljnogled	
Hensold	Wetzlar	Diavari-D	1,5	–	6	
x	36,	kriæ	11,	primeren	predvsem	
za	pogone.	Tel.:	040/983	999.

Prodam	œeøko	bokarico,	kal.,	
7	x	57	R/16,	z	menjalnimi	cevmi	
12/12	s	str.	daljnogledom	3	–	9	
x	 40	 (potisna	 montaæa)	 in	dvo-
gled	Swarovski,	8	x	30.	Telefon	
041/791-982.

Prodam	 novo,	 øe	 zapakirano,	
rdeœo piko	 Aimpoint	 Hunter.	
041/406-471.

vzreje vztrajno dosegajo vrhunske 
rezultate na mednarodnih tekmo-
vanjih. Ian Koštomaj, član LKD 
Celje, je s svojo vajmarsko pti-
čarko Frido iz Mestnega Loga 
- Geo od 9. do 10. oktobra 2015 na 
mojstrski dvodnevni preizkušnji 
VGP (iz nje izvira naša VUP) v 
nemškem Witzenhausnu posegel 
po najvišjem mestu in seveda 
prvem nagradnem razredu. Gea 
je osvojila največ mogočih točk 
v disciplinah delo na polju, delo 
v vodi, delo po krvni sledi, delo 
po vlečki lisice in prinašanju li-
sice prek ovire. Z zmago na težki 
delovni preizkušnji, s katero se 
lahko ponaša zgolj pet odstotkov 
psov posamezne generacije, sta 
Gea in njen vodnik nedvomno 
predstavila kakovost slovenske 
kinološke vzgoje in vzreje ter po-
skrbela za še večjo prepoznavnost 
naše lovske kinologije v državah, 
kjer tovrstne lovorike tradicional-
no najbolj osvajajo psi domačih 
vodnikov.

Katarina Košir
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LOVSKA KINOLOGIJA

Andrejin nastop z Nio na 27. Mednarodni preizkušnji nemških kdl. 
ptičarjev v Ziel-am Meinu
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Vajmarska ptičarka Gea (Frida iz Mestnega Loga) in njen vodnik 
Ian Koštomaj sta več kot odlično predstavila uspehe našega šolanja 
psov v delu.

Predvidena legla lovskih psov
Peœke	4,		
2321	Makole.

Labrador retrieverji (SLRLR):
o:	tuj	plemenjak,	m:	5/LPR	-I,		
Romina	Vidmar	Dolgan,		
Dane	pri	Divaœi	20/a,		
6215	Divaœa.

Kinoloøka zveza Slovenije

Resasti jazbeœarji (SLRJr):
o:	5/I	-VUP,	m:	5/II,	25.	11.,		
Peter	Vrønik,		
Podoløeva	23,		
3335	Solœava.

Brak-jazbeœarji (SLRBj):
jelenje rdeœa
o:	5/I,	m:	4/II,	20.	11.,		
David	Gazvoda,		
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Prodam	 øe	 preostale	 mladiœe	
(dve	psiœki	in	enega	psa)	pasme	
brandel brak,	poleæene	11.	9.	
2015.	 Starøi	 izhajajo	 iz	 odliœnih	
delovnih	linij.	Tel.:	041/324-119.	

Prodam pet	 mesecev	 starega	
resastega jazbeœarja,	odliœ-	
nih	 delovnih	 starøev.	 Tel.:	 040/	
690-112.

Sprejemam rezervacije	 za	
mladiœe	 resaste jazbeœarje.	
Poleæeni	 bodo	 februarja	 2015.	
Mati:	 2	 x	 1.	 mesto	 VUP,	 UP	 in	
dræavna	tekma,	KS	I.	n.	r.,	prva-
kinja	 v	 lepoti.	Oœe:	 zmagovalec	
VUP	v	Nemœiji,	tudi	prvak	v	lepoti.	
Tel.:	041/406-471.

Podarim øtiri	leta	staro tribarv-
no srbsko goniœko.	 Ima vse	
potrebne	preizkuønje	in	potrdilo	
za	paritev.	Tel.:	031/351-808.

Kupim nemøko lovsko terier-
ko	z	opravljeno	PNZ	in	z	vzrejnim	
dovoljenjem,	staro	najveœ	tri	leta.	
Tel.:	040/889-839.

Drugo

Ugodno prodam	 kakovostni	
doprsni	 dermoplastiki	 sam-
cev	afriøkega bivola	in	svinje 
bradaviœarke,	 izdelani	 v	Zim-
babveju.	Tel.:	040/50-88-49.

Prodam starejøe muflone	
(po	 izbiri).	 Cena	 ugodna.	 Tel.:	
031/272-404.

Prodam æiva	muflona	1+	in	4+.	
Tel.:	031/660-743.

metanje glinastih golobov,	
znamke	Mattarelli,	z	elektroniko	
in	dodatnimi	rezervnimi	deli.	Tel.:	
051/346-325.

Prodam	sedem	let	starega	pa-
nonskega jelena.	 Celega	 za	
1.400	€,	 samo	 rogovje	 (trofejo),	
brez	 mesa	 pa	 za	 800	€).	 Tel.:	
041/628-512.

Upravljanje	prek	mobilnega	tele-
fona.	Tel.:	070/242-155.

Na voljo imam odrasle 
fazane, race mlakarice in 
jerebice.	Tel.:	041/717-464.

Broøke, gumbi, kravate iz	
jelenjega	rogovja	–	izdelki	umet-	
ne	obrti.	Franc	Barbiœ,	Verje	53,	
Medvode.	 Tel.:	 (01)	 362-12-30;	
031/770-675.

Ugodno prodam pasti Coni- 
bear za lov kun. Velikost	12	x	
12	cm.	Tel.:	041/868-739.

Prodam	skoraj	nenoøen	plaøœ 
hubertus	(øt.	54)	iz	lodna	(avstrij-	
ski).	Tel.:	031/245-302.

Prodam	 odpadle	 srnjaœje 
veje	rogovja	in	deset	srnjaœjih	
rogovij	(trofej);	star fotograf-
ski aparat	(okrog	80	let)	z	me-	
hom	in	nakit	(veriæica	+	uhani	z	
vdelanimi	prodniki	jelenjadi).	Tel.:	
041/849-184.

Prodam kapitalne muflon-
je samce	 za	 nadaljnjo	 rejo	 ali	
odstrel.	Tel.:	041/390-538.

Odkupim kakovostne posu- 
øene ali surove koæuhe kun	
(izkoæene	 »na	meh«!).	Za	koæuh	
belice	plaœam	(odvisno	od	kako-
vosti)	8	do	12	€,	za	koæuh	zlatice	
pa	od	12	do	16	€.	Æe	ustrojenih	
koæuhov	 ne	 odkupujem!	 Tel.:	
031/509-939.

Ugodno prodamo	 malo	 upo-
rabljan	 univerzalni stroj za 

Izdelam vam pasti – lovke	
iz	nerjavne	kovine	za	odlov	æivih	
æivali	velikosti:	30	x	30,	30	x	30,	
35	x	35	cm;	dolæine:	50,	60,	70,	80,		
100,	in	120	cm.	V	teh	pasteh	æival		
ostane	 nepoøkodovana.	 WWW.
RAJGELJ.SI	Tel.:	041/642-184.

Izdelam vam krmilnice in 
valilnice za ptice duplarice	
(veœ	vrst), netopirnice ali pas- 
ti za lov polhov (veœ	vrst).	Tel.:	
041/255-878	ali	(01)	895	-15-96.

Kupim ali zamenjam lovsko 
literaturo	od	leta	1910	do	1946	
in	vse	lovske	knjige,	ki	so	izøle	do	
tega	leta.	Tel.:	051/611-377.

Prodam novo,	 trenutno	 naj-	
boljøo	 in	 najbolj	 napredno	 lov- 
sko kamero	 na	 trgu	 znamke	
Ltl.	 Acorn.	 Nevidna	 IR-bliska-
vica,	 MMS-	 in	 GPRS-funkciji,		
12-MP-fotoaparat,	odporna	proti	
vsem	 vremenskim	 vplivom.	 V	
maskirni	 barvi	 in	 majhnih	 mer.	
Takojønje	obvestilo	s	fotografijo		
na	vaø	mobilni	telefon	ali	raœunal-	
nik.	Dveletno	jamstvo	in	sloven-
ska	navodila!	Tel.:	041/353-319.

Prodam	 nerabljeno	 elektron-
sko ovratnico za øolanje 
psov.	 Domet	 do	 1.200	 metrov,	
popolnoma	vodotesna,	z	jamst-	
vom.	Ugodno.	Tel.:	041/406-471.

Prodam nerabljeno	 GPS-
sledilno ovratnico za psa	(s	
slovenskimi	navodili).	Deluje	pre-	
ko	GPS-	 in	mobilnega	omreæja.	
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JANUAR
 Datum        Luna       Sonce  zora/mrak (navt.)
             vzide   zaide   vzide  zaide    zaœet. konec
	 1.	Pe	 23:59	 11:26	 7:44	 16:26	 6:31	 17:39
	 2.	So	 -----	 11:52	 7:44	 16:27	 6:32	 17:40	 2
	 3.	Ne	 0:57	 12:19	 7:44	 16:28	 6:32	 17:41
	 4.	Po	 1:56	 12:48	 7:44	 16:29	 6:32	 17:42
	 5.	To	 2:55	 13:21	 7:44	 16:30	 6:32	 17:43
	 6.	Sr	 3:55	 13:57	 7:44	 16:31	 6:32	 17:44
	 7.	Œe	 4:54	 14:39	 7:44	 16:32	 6:32	 17:45
	 8.	Pe	 5:51	 15:29	 7:44	 16:33	 6:31	 17:46
	 9.	So	 6:44	 16:24	 7:43	 16:35	 6:31	 17:47
	10.	Ne	 7:33	 17:27	 7:43	 16:36	 6:31	 17:48	 3
	11.	Po	 8:17	 18:34	 7:43	 16:37	 6:31	 17:49
	12.	To	 8:57	 19:44	 7:42	 16:38	 6:31	 17:50
	13.	Sr	 9:33	 20:56	 7:42	 16:39	 6:30	 17:51
	14.	Œe	 10:06	 22:08	 7:41	 16:41	 6:30	 17:52
	15.	Pe	 10:39	 23:20	 7:41	 16:42	 6:29	 17:53
	16.	So	 11:11	 -----	 7:40	 16:43	 6:29	 17:54
	17.	Ne	 11:45	 0:31	 7:39	 16:45	 6:29	 17:55	 5
	18.	Po	 12:22	 1:42	 7:39	 16:46	 6:28	 17:56
	19.	To	 13:03	 2:51	 7:38	 16:47	 6:28	 17:58
	20.	Sr	 13:49	 3:57	 7:37	 16:49	 6:27	 17:59
	21.	Œe	 14:41	 4:58	 7:37	 16:50	 6:26	 18:00
	22.	Pe	 15:38	 5:54	 7:36	 16:52	 6:26	 18:01
	23.	So	 16:38	 6:42	 7:35	 16:53	 6:25	 18:02
	24.	Ne	 17:41	 7:24	 7:34	 16:54	 6:24	 18:04	 1
	25.	Po	 18:43	 8:00	 7:33	 16:56	 6:23	 18:05
	26.	To	 19:45	 8:32	 7:32	 16:57	 6:23	 18:06
	27.	Sr	 20:46	 9:01	 7:31	 16:59	 6:22	 18:07
	28.	Œe	 21:46	 9:29	 7:30	 17:00	 6:21	 18:09
	29.	Pe	 22:44	 9:55	 7:29	 17:02	 6:20	 18:10
	30.	So	 23:43	 10:21	 7:28	 17:03	 6:19	 18:11
	31.	Ne	 -----	 10:49	 7:27	 17:05	 6:18	 18:13

LOVSKA DRUŽINA  
POREZEN - CERKNO 

vabi na 

 VELESLALOM ZA POKAL  
VELIKEGA PETELINA
LD Porezen - Cerkno organizira smučarsko veleslalomsko tekmovanje 
za pokal velikega petelina za člane vseh lovskih družin, članic LZS.
Tekmovanje bo 13. 2. 12016 z začetkom ob 10. uri na SC Cerkno, 
proga Lom 4 (PARTIZANSKA).

Prijave: do 25. 1. 2016 na e-naslov: branef@gmail.com ali po telefonu 
051/410 300, (Brane) ali 041/320 131 (Vinko) oz. po redni pošti na 
naslov LD Porezen - Cerkno, Goriška cesta 5, 5282 Cerkno.
Štartnina, v katero so vključene malice in celodnevna smučarska karta, 
znaša 35 € in jo je treba nakazati do 30. 1. 2016 na TRR LD Porezen 
- Cerkno, ki je odprt pri Novi KBM, št. 04752-0000145453.

Zbor vseh tekmovalcev bo ob 9.15. na zgornji postaji šestsedežnice Lom. 
Dostop na smučišče bo s spodnje postaje šestsedežnice Počivalo, kjer 
bodo vodje ekip prevzeli štartne številke, smučarske karte in bone za 
prehrano.

Moški tekmovalci bodo razvrščeni v starostne skupine:
–  mladi petelini – kebčki  do 30 let
– srednje stari petelini  od 30 do 40 let
– starejši petelini  več kot 40 do 50 let
– stari petelini   več kot 50 do 60 let
– modrostni petelini  več kot 60 do 70 let in starejši

Ženske bodo razvrščene v enotno tekmovalno skupino.

Najboljše ekipe bodo prejele pokale, posamezniki pa medalje. Za 
najboljšega tekmovalca je predvidena posebna nagrada: odstrelna dovo-
lilnica za uplenitev gamsa v lovišču LD Porezen - Cerkno.

Vabljeni v čim večjem številu!

Pasat, d.o.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana
www.pasat.si > info@pasat.si > tel.: 01 428 37 40 > GSM: 041 728 143

Le øe v januarju na divje praøiœe za 80	€ v pavøalu
za	lov s pogonom (Hrvaøka)	z	neomejenim	odstrelom	vseh	kategorij	divjih	
praøiœev,	tudi	trofejnega	merjasca.

Namibija:	7	dni	v	loviøœu	s	5	dnevi	lova	in	odstrelom	4	glav	divjadi	æe	za	2.500	€.	
Mogoœ	je	lov	na	33	vrst	divjadi	po	izbiri.	

Divji petelin, ruøevec, kljunaœ (180	km	od	Moskve): 5	dni	lova	v	aprilu	za	1.990	€.	
Ob	prijavi	do	15.	1.	je	odstrel enega ruøevca in	kljunaœev brezplaœen.	

Lov s pogonom na divje praøiœe z jamstvom uspeha	(Hrvaøka).	Cena	170	€	ob	
odstrelu	10	praøiœev/skupino	10–15	lovcev.	Ni	doplaœila	za	odstrel	trofejnega	mer-
jasca.	Lovimo	ob	vikendih	do	konca	januarja.

Nova Zelandija:	3	dni	lova	v	aprilu	2016	in	odstrel	jelena	trofejne	vrednosti	zlate 
medalje (med 215 in 250 CIC toœk) za	9.500	USD.

Œrni medved, Kanada: 7	dni/6	dni	lova	za	2.800	€	vkljuœno	z	odstrelom	enega	
medveda.	Odstrel	drugega	baribala	je	le	300	€,	kojota	pa	brezplaœen!	Odhod	naøe	
skupine	na	lov	bo	24.	junija.
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