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2 POVZETEK
Lov je ena izmed najstarejših dejavnosti, ki je bila v prazgodovinskem obdobju nekaj
vsakdanjega, nujnega in sestavni del preživetja. Kljub evolucijskemu razvoju, družbenim
spremembam in tehničnemu napredku igra danes lov še vedno pomembno vlogo. Zaradi vse
večjih posegov v naravo ima človeštvo vedno več dela, če želi, da bo lahko okolje nudilo
svoje naravne vire za prihodnje rodove.
Na slovenskih tleh za cilje Lovske zveze Slovenije skrbijo člani 418 lovskih družin. Z vsem
znanjem, ki ga novi član zelene bratovščine pridobi skozi pripravniško dobo in zaključi z
izpitom, sprejme odgovornost za ravnanje v najvišje dobro živali, ljudi in narave. Ena izmed
nalog je tudi gradnja in skrb za lovske objekte, ki omogočajo izvajanje višjih ciljev lovske
družine. Lovski objekti so lovske koče, bivaki, krmne njive, solnice, kaluže, krmišča in lovske
steze, ki sem jih v diplomskem delu slikovno predstavila in opisala njihov namen. Eden izmed
sprejetih aktov Lovske zveze Slovenije je Etični kodeks, ki ga mora vsak član zelene
bratovščine podpisati, da bo tako kot ostale lovske organizacije in člani lovskih družin
ohranjal lovsko kulturo, lovske šege in navade, ki so sestavni del naše krajinske in narodne
identitete. Lovstvo pušča sledi v slovenski kulturi že od nekdaj, zanima pa me kakšne.
Ključne besede: lov, Lovska zveza Slovenije, lovska družina, visoka preža ali obršnjak,
krmišče, lovska steza, solnica, krmna njiva, kaluža, lovska koča, bivak, Etični kodeks, lovska
kultura, lovska umetnost, lovski običaji

- IV -

Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta

Kristan Mirjam; Lovski objekti

3 ABSTRACT
The hunt has been one of the oldest human activities since pre-historic times when it
represented not only a daily routine but also an essential and vital part of survival. Despite
the evolutionary development, social changes, and technical advancement, the hunt still plays
an important role. However, due to excessive interference with nature it will take a great
effort for the mankind to ensure natural resources for the posterity.
In Slovenia there are 418 hunters' families whose members pursue the goals of The Hunters'
Association of Slovenia. The expertise that a novice in the hunters' brotherhood gains through
apprenticeship which is concluded with a test should highly benefit animals, people, and
nature. One of the tasks is also building and keeping hunting facilities which enable the
realization of higher aspirations of the hunters' family. The hunting facilities include hunting
huts, bivouacs, feeding fields, salt licks, bilges, feeders, and hunting paths which are all
presented and accompanied by pictorial records in my thesis.
One of the acts that The Hunters' Association of Slovenia adopted is the Code of Ethics,
which should be signed by every member of the hunters' brooderhood in order to preserve the
hunting culture as well as hunting customs which are an integral part of our landscape and
national identity. The fact that hunting has marked Slovenian culture incited me to do a more
detailed research into it.

Key words: hunt, The Hunters' Association of Slovenia, hunters' family, lookout, feeder,
hunting path, salt lick, feeding field, bilge, hunting hut, bivouac, Code of Ethics, hunting
culture, hunting art, hunting customs
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4 UVOD
Lovske objekte srečamo na vsakem koraku, v kolikor se umaknemo iz mestnega vrveža in
začutimo pridih narave in agrarnega okolja. Krasijo obrobja gozdnih jas, drevesa, gozdove,
videti so kot luža na tleh, kot hiša na drevesu, kot gozdna cesta, kot zasajena njiva z
različnimi poljščinami, pa vendar to niso drevesne hiše in samo luže, njive in gozdne poti,
ampak služijo višjemu cilju zelene bratovščine in te cilje in namene objektov bom v
diplomskem delu podrobno opisala. Lovska zakonodaja določa, da so lovski objekti lovske
koče, bivaki, krmne njive, solnice, kaluže, krmišča in lovske steze, ki jih bom v diplomskem
delu slikovno predstavila ter za določene priložila tudi načrte.
Na kratko bom predstavila tudi zgodovinski razvoj dandanašnje lovske organizacije − Lovske
zveze Slovenije, katera ima pod okriljem kar 418 lovskih družin. Impresioniral me je tudi
sprejeti akt Lovske zveze Slovenije Etični kodeks, ki ga mora vsak član zelene bratovščine
podpisati, da bo, tako kot ostale lovske organizacije in člani lovskih družin ohranjal lovsko
kulturo, lovske šege in navade, ki so sestavni del naše krajinske in narodne identitete. Lovstvo
pušča močne sledi v slovenski kulturi, zanima me, kakšne in ali se med člani LD Vodice
najdejo tudi umetniške duše, ki prispevajo k lovski umetnosti.
V empiričnem delu bom opravila obsežen intervju s predsednikom LD Vodice Edvardom
Bohincem, glede delovanja in odgovornostih članov LD Vodice. Postavila mu bom tudi
veliko vprašanj o članstvu v LD Vodice, številčnosti objektov in obsegu delovnih akcij v
družini. Radovedna sem, kdo obnavlja in postavlja lovske objekte ter koliko časa člani LD
Vodice namenijo obnavljanju objektov in skrbi za lovišče. Prav tako me zanima, ali so lovske
družine nujne za obstoj naše družbe, kateri lovski objekti so v LD Vodice ter kdo prevzema
odgovornost v primeru poškodb sprehajalcev pri počitku ali igri na objektih in krije stroške
obnavljanja le-teh. Kaj naj posameznik stori v primeru povoza divjadi, saj je le-tega glede na
plan odstrela skoraj polovico. Zanimalo me bo tudi, katerih načel se pri doseganju svojih
ciljev držijo.

5 RAZVOJ SLOVENSKE LOVSKE ZVEZE OD
PRAZGODOVINE DO DANDANES
Loviti je naravno, saj je bila to ena prvih in hkrati tudi najpomembnejših človeških panog že v
prazgodovini, ko se je človek postopoma še razvijal do današnje oblike, tekla je evolucija in
preživetje je bilo pogojeno z uspešnostjo lova, ko še ni bilo udomačenih živali in kulturnih
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rastlin in so se takratni prebivalci zemlje preživljali z lovom in nabiralništvom. Lov je imel
tudi eno ključnih vlog v razvoju in napredku človeške vrste kot take, saj je bilo za lovljenje
divjadi in ostalega plena potrebno najprej izdelati orožje, s katerim ga bodo tudi uspešno ujeli
in ubili. Po uspešnem lovu so potrebovali orodje, s katerim so ulov razkosali in njegove dele
čim bolj izkoristili. Bistvenega pomena je bila tudi strategija lova, predstavljajte si lov na
mamuta, brez strelnega orožja, v opravi in z orožjem, ki ga vidimo na sliki 1, tako je bil
namreč videti lovec v prazgodovini. Z razvojem družbe, kulture, jezika in vseh znanstvenih
odkritij je lovec postal oborožen, ni lovil več za preživetje, ampak za še višji cilj za ohranjanje
in možnost soobstoja vedno številčnejše človeške populacije in različnih divjih živalskih vrst
(Damjan, 2009).

Slika 1: Lovec v prazgodovini

Vir: http://egradiva.gis.si/web/7.-razred

Mnogi lovci so pri lovu izgubili življenje. Ne nazadnje pa je bil osnovni namen lova za
takratne ljudi nedvomno pridobitev dobrin teh živih bitij (kožuh, kosti, rogovje, čekani ...) in
pa predvsem mesa, ki jim je omogočilo preživetje in tudi nadaljnji razvoj, saj so se skozi čas
prazgodovine tudi izpolnjevale tehnike lova, orožja, bivališča, orodja, znanost, vednosti ... že
tisti čas se je ustvarjala sedanjost. V rimskem pravu je veljalo načelo svobode lova, kar je
pomenilo, da so bile prostoživeče živali nikogaršnja last in uspešen lovec si jih je lahko
prilastil. Lastniki zemljišč so lahko tretjim osebam prepovedali dostop na zemljišče, vendar v
kolikor je lovec posegal v njegovo zemljišče, je uplenjen ulov pripadal lovcu, ne lastniku
zemljišča (Damjan, 2009).
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5.1 Razvoj sodobne lovske pravice na slovenskem ozemlju
5.1.1 Obdobje do prve svetovne vojne
V Avstriji so leta 1768 z jožefinskim lovskim patentom ukinili fevdalni deželno-knežji lovski
predpis, s tem so lovsko zakonodajo prenesli v pristojnost države. Lov je bil za navadne
meščane in kmete še vedno prepovedan. V tem času so uvedli obveznost lovskega
upravičenca, ki je lastnikom zemljišč nadomeščal škodo, ki jo je povzročila divjad.
Leta 1811 so sprejeli Obči državljanski zakonik (ODZ), ki je dotedanjo fevdalno ureditev lova
le na novo pravno kvalificiral, določitev upravičencev do lova pa je prepustil javnopravnim
predpisom. S temi predpisi je bilo leta 1818 tudi meščanom in kmetom dovoljeno zakupiti
lovsko pravico.
Z zemljiško odvezo v letu 1848 pa je prišlo do bistvene spremembe, ko je bila odpravljena
lovska pravica plemičev na tujih zemljiščih in prav tako dajatve povezane z lovom. Lovski
patent iz leta 1849 je lovsko pravico vezal na lastnino zemljišč. Izvrševali so jo lahko samo
lastniki sklenjenih zemljišč, ki so skupaj merila več kot 115 ha. Pravica lova na manjših
zemljiščih je pripadala občini, ki je omogočala petletni zakup. S tem se je uveljavil dominalni
zakupni sistem (Damjan, 2009).
5.1.2 Obdobje med svetovnima vojnama
V Kraljevini Jugoslaviji je po posameznih območjih veljalo različno lovsko pravo, glede na
prejšnjo deželno pripadnost. V nekaterih območjih je veljal dominalni zakupni sistem, drugod
pa je bila lovska pravica regal. Leta 1931 je Zakon o lovu izenačil ureditev lova na ozemlju
celotne Jugoslavije in je sicer lovsko pravico kot izključno pravico lova in gojenja divjačine
ter prisvajanja njenih uporabnih delov povezal z zemljiško lastnino. Osebno izvrševanje
lovske pravice je bilo dovoljeno lastniku 200 ha povezanih zemljišč, pri čemer je veljalo, da
cestne in vodne povezave ne prekinjajo povezave med zemljišči. Lovsko pravico je smel
izvrševati tudi lastnik zverjaka t. i. ograjenega zemljišča namenjenega gojenju divjadi, ne
glede na velikost zemljišča. Preostala manjša lovišča so se na področju vsake občine združila
v občinsko lovišče, ki je moralo obsegati najmanj 500 ha, drugače je zakon narekoval
združitev lovišča z loviščem sosednje občine. Vsa ta občinska lovišča so zainteresirani lahko
zakupili za dobo 12 let (Damjan, 2009).
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5.1.3 Obdobje po drugi svetovni vojni
V obdobju po drugi svetovni vojni je nova družbena ureditev prekinila povezavo lovske
pravice z lastnino zemljišč. Splošni Zakon o lovu je leta 1947 določil, da je vsa divjad v
Jugoslaviji splošno državno premoženje, lov pa kot državno panogo narodnega gospodarstva
vodi država. Popolnoma ukinjen je bil dominalni sistem, ponekod se je še vedno uporabljal
sistem zakupa lovske pravice. Z uplenitvijo divjadi se je izvirna državna lastninska pravica
prenesla na lovskega upravičenca. Vsa državna lovišča so upravljale pristojne državne
ustanove in podjetja, upravo drugih lovišč in pravico do lova v njih je republiški minister za
gospodarstvo dodelil temeljnim lovskim organizacijam. Po zakonu o lovu iz leta 1949 so bila
to lovska društva, ki so proti plačilu letnih odškodnin upravljala lovišče. Ker je upravljanje z
lovišči sodilo v sistem državnega planskega gospodarstva, so morali najemniki slediti
lovskemu načrtu, ki je bil del državnega gospodarskega načrta. Republiški zakon o lovu iz
leta 1954 je popolnoma odpravil zakupni sistem in določil, da je divjad splošno ljudsko
premoženje, ki ga upravlja okrajni ljudski odbor. Zakon lovišča določi kot gospodarske enote,
v namen smotrnega gospodarjenja in jih izroči lovskim družinam, ki naj bi upravljale lovišče
po lovskem načrtu. Uplenjena, ulovljena ali najdena divjad je postala last lovske družine, pod
pogoji, ki jih je določila, pa je pravica prešla na uplenitelja ali najditelja. Velikost lovišč je v
tem obdobju znašala od 2000 do 6000 ha. Zelo podobno ureditev lovstva je ohranil Temeljni
zakon o lovstvu iz leta 1965, na podlagi katerega je bil v Sloveniji sprejet republiški Zakon o
lovstvu. Ta zakon je opredelil divjad na družbeno lastnino, pri čemer ulovljena, poginula
divjad in trofeje divjadi pripadajo organizaciji, ki upravlja z loviščem. Po republiškem zakonu
o lovstvu so bile lahko to lovske družine ali delovne organizacije, katerim je bil glavni cilj
poslovanja lovstvo. Leta 1974 je urejanje gospodarjenja z divjadjo in lovstva prešlo v
zakonodajno pristojnost republik. Novi republiški Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter
o upravljanju lovišč (ZVGLD) je določil, da se z lovom lahko ukvarjajo občani, ki so združeni
v lovske družine oz delavci, združeni v temeljnih in drugih organizacijah. Lovišča v
upravljanje so podeljevali brez posebnega plačila in za nedoločen čas. Lastninska pravica do
divjadi se je pridobila s plačilom po tržni ceni. Lastniki zemljišč, ki so bila vključena v
lovišča, niso imeli nobenih pravic pri gospodarjenju z divjadjo in pri organizaciji ter izvajanju
lovskih ciljev (Damjan, 2009).
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5.1.4 LZS − Lovska zveza Slovenije
Do leta 1907 je na območju Slovenije delovalo le Avstrijsko društvo za varstvo lova, ki je za
svoje člane izdajalo nemško pisano strokovno besedilo, ki ga nižji sloj ni razumel. Tistega leta
je Lovrenčič dal pobudo, zbral istomisleče, ki so nato ustanovili Slovenski lovski klub in ga
kmalu preimenovali v društvo. S pestro zgodovino, pogostim spreminjanjem imen in z
osamosvojitvijo Slovenije je postala samostojna enota Lovska zveza Slovenije, ki jo vidimo
na sliki številka pet. Januarja 1910 je društvo presenetilo z izdajo prve številke glasila Lovec,
ki izhaja še dandanes. Nastanek lovske organizacije je bil povezan s prizadevanji za krepitev
slovenske narodne zavesti in z narodnim prebujenjem v času, ko so Slovenci doživljali zelo
živahen socialni in tudi kulturni razvoj.

Slika 2: Lovska zveza Slovenije
Vir: http://www.lovska-zveza.si/

Po osamosvojitvi Slovenije je ureditev lova še vedno določal republiški Zakon o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (ZVGLD), uskladitev z novim ustavnim
sistemom pa je doprinesel Zakon o varstvu okolja (ZVO) (Kelih, 1977).
Lovski muzej v Bistri pri Vrhniki je bil odprt za javnost 10. maja 1975 pod okriljem Lovske
zveze Slovenije, in sicer v taki obliki, kot ga poznamo dandanes, stalna razstava zavzema
nekaj manj kot 1000 m². V prvih sobah je predstavljena zgodovina lova in lovske
organizacije. Največ prostora so namenili predstavitvi divjadi, ki so prikazane v naravnem
okolju, dopolnjujejo jih tudi trofeje in predmeti, povezani s predstavljeno vrsto ter fotografije,
grafikoni in teksti na panojih. Obiskovalec tako dobi celovite informacije o razširjenosti,
načinu življenja, lovu, ogroženosti in varstvu posamezne živali (http://www.lovska-zveza.si/).
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Lovčev stalni spremljevalec in pomočnik pri lovu je lovski pes, zato se Lovska zveza
Slovenije posveča tudi razvoju kinologije. Izbira lovske pasme je odvisna od želje
posameznika, od vsakega člana pa se pričakuje, da zanj tudi primerno poskrbi.
Vsak lovec mora v pripravniški dobi opraviti izpit, ki je sestavljen iz: zgodovine lova in
razvoja lovstva na Slovenskem, lovskih šeg in običajev, lovske etike in odnosov z javnostjo,
ekologije divjadi in ekosistemov, varstva narave in divjadi, sodelovanja z drugimi uporabniki
prostora, gospodarjenja z divjadjo, biotehničnih del v lovišču, lovnih naprav in objektov,
bolezni divjadi in psov, lovske kinologije, ekologije divjadi: srnjad, jelenjad, divji prašič,
gams, kozorog in muflon, gozdne in poljske kure, zveri, zajci in glodavci, ptice pevke, ujede
in sove, vodna in obvodna perjad, ravnanja z uplenjeno divjadjo, lovsko orožje, osnove
balistike in optike, osnove ocenjevanja lovskih trofej, načini lova in lovske zakonodaje (Vasa,
2012).
Nekateri člani se navdušijo nad streljanjem glinastih golobov, kar je tudi ena izmed dejavnosti
Lovske zveze Slovenije. Prvo sodobno strelišče v Sloveniji za streljanje na glinaste golobe s
15 metalnimi stroji, ki jih je izdelal večkratni slovenski in jugoslovanski prvak Jože Zadnikar,
je Lovska zveza Slovenije zgradila leta 1963 v Tomačevem pri Ljubljani. Od 2002 lovsko
strelstvo poteka po evropskem modelu, ki je dobra vaja za lov. Lovska zveza Slovenije se je s
svojimi ekipami trikrat udeležila evropskih prvenstev in osvojila eno drugo in dve tretji mesti
v posamezni konkurenci (http://www.lovska-zveza.si/).

Dandanes lovstvo v Sloveniji urejajo naslednji predpisi:

Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1),
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB1),
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2),
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti,
Zakon o društvih (ZDru-1),
Zakon o orožju (ZOro-1-UPB1),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1b)

in njihovi podzakonski akti (http://www.lovska-zveza.si/).
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6 LOVSTVO IN KULTURA
6.1 Kaj je kultura?
Kultura je način mišljenja, občutenja, obnašanja in verovanja v določeni družbi ali skupnosti
ljudi. V širšem pomenu je torej zbirka pravil, ki se jih člani skupnosti držijo in se s tem
prilagajajo zunanjemu svetu, predvsem sočloveku in naravi. V slovenskem lovstvu je lovska
kultura opredeljena v Etičnem kodeksu slovenskih lovcev, v zakonih, v šegah in navadah, v
mednarodnih konvencijah in resolucijah o varovanju narave z načelom trajnostne rabe.
Zgodovina lova je prav tako dolga kot zgodovina človeka in njegove kulture. Z vsako
spremembo družbenega sistema se je posledično spreminjal tudi lov, ki ima dandanes vse
večji družbeni in družabni pomen. Vse živali v naravi se obnašajo vrsti primerno in vedno
enako, le človek se naravi prilagaja in jo spreminja sebi v prid, kar lahko predstavlja grožnjo,
v kolikor se človek ne zaveda, da bi moral v naravo posegati tako, da bi ohranil biološko
pestrost in ekološko ravnovesje. Delovanje človeka je odraz njegove kulture in v najvišje
dobro naravi deluje le, če je kulturno ozaveščen (Šubic, 2012).

6.2 Kaj je umetnost?
Umetnost je del kulture in je materialna in duhovna ustvarjalnost, ki izraža tiste strani
življenja, ki so drugače nedosegljive. Potrebna je slehernemu človeku in ustvarja merila za
obzirno ravnanje do sočloveka, narave in odnose v družbi ter na ta način ustvari občutek
skladnosti človeka z družbo in naravo. Vsa ustvarjalna dela v lovstvu so del slovenske
kulturne dediščine, ki se s časom še naprej izpolnjuje in bogati narodno kulturno zakladnico
ter utrjuje njen značaj (Šubic, 2012).

6.3 Lovska likovna umetnost
Lovec v svoji podzavesti nosi globoka doživetja, ki jih izraža skozi ustvarjalnost in skozi
opazovanje likovnih izdelkov tudi podoživlja in občuti dinamiko lova. Prve likovne stvaritve
na temo lova so nastajale že v obdobju prazgodovine na stenah jam. Najbolj znane so podobe
v jami Altamira v Španiji, primer jamske podobe vidimo na sliki 3.
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Slika 3: Podoba v jami Altmira

Vir: http://www.drustvo-dugs.si/ucitelji/evropa/spanija/Altamira.htm

V vseh večjih narodnih muzejih, arheoloških muzejih, zasebnih zbirkah in galerijah po vsem
svetu lahko vidimo likovne stvaritve na lovsko tematiko: prizori z lova, način lova, tihožitja z
uplenjeno divjadjo, portrete lovcev, upodobljeno divjad, gravirani kovinski deli pušk, rezbarje
na puškinih kopitih, lovske značke, živalske embleme, grbe mest z motivom divjadi itn.
(Šubic, 2012).
6.3.1 Likovne stvaritve na našem ozemlju
Z likovnimi stvaritvami našega ozemlja v ničemer ne zaostajamo za ostalimi evropskimi
narodi. Naši predhodniki so ustvarili primerke, ki jih občuduje ves svet. V železni dobi so
prebivalci jugovzhodnih Alp izdelovali situle ali vedra in pasne spone, na katerih so bili
upodobljeni prizori iz vsakdanjega ali prazničnega življenja in lova. Narodni muzej v
Ljubljani hrani situlo iz Vač, ki izhaja iz 5. stol. pr. n. št. in ima na spodnjem delu
upodobljeno divjad ter je najimenitnejši spomenik situlske kulture na območju jugovzhodnih
Alp v tehniki tolčenja in vrezovanja v kovino. Znamenita je tudi bronasta pasna sponka iz
Molnika iz 5. stol. pr. n. št., ki je shranjena v mestnem muzeju v Ljubljani. Na njej je
upodobljen lovec s psom vodičem, ki stoji za drevesom in zalezuje jelena. Njegovo orožje je
lok s puščico na tetivi. Iz časa Rimljanov je pri nas znan lovski motiv na kamnitem
nagrobniku iz Šempetra v Savinjski dolini. Iz srednjega veka so znane freske z lovskim
motivom in motivom trpečega Kristusa, ki krasijo cerkev v Crngrobu pri Škofji Loki. Prvi
prizor prikazuje plemiča, ki jaha na lov, in tlačanskega kmeta z rogom v vlogi gonjača. Drugi
prizor pa prikazuje dva lovca pri lovu na ptice. V 19.stol. je priznani slovenski slikar Jurij
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Šubic v Franciji ustvaril sliko z naslovom Pred lovom, ki je prikazana na sliki 4. Prikazuje
lovca v modri bluzi, ki čisti puško. Ta slika ima zelo veliko umetniško vrednost, saj je nastala
v obdobju, ko so umetniki reševali problem svetlobe z refleksom na lovčevem obrazu in steni.
Iz istega rodu izhaja Ive Šubic, ki je naslikal fresko na lovskem domu v Gorenji vasi in
Radovljici. Znane so tudi slike Ivane Kobilice, slike Maksima Gasparija, Josipa Gorupa, Jana
Skaleta in iz novejšega časa slike Tomaža Perka, Jurija Mikuletiča, Igorja Pičulina, Janija
Mravljeta in Milana Samarja (Šubic, 2012).

Slika 4: Jurij Šubic, Pred lovom

Vir: http://museums.si/en/collection/object/3287/jurij-subic-pred-lovom

6.4 Lovska fotografija
Lovski fotografski klub Diana je nastal na pobudo nekaterih članov lovske zveze leta 1973, ko
se jim je porodila ideja, da bi lovci namesto puške nosili na lov raje fotografske aparate ali
celo filmske kamere. Od prvotne povsem “lovske” fotografije se je dejavnost kluba razširila
tudi na področje slikarstva, kiparstva in literature. Člani kluba sodelujejo tudi na mednarodnih
in domačih razstavah, kjer dosegajo lepe uspehe. Med publikacije, ki so nastale s pomočjo
fotografov, sodijo priročniki s področja fotolova, monografija o naravno rastočih cvetlicah
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Slovenije, knjiga o Iški, monografija Divjad. Vsako leto izberejo najboljše posnetke in jih
predstavijo na koledarju Lovske zveze Slovenije (http://www.fotoklub-diana.si/).

Slika 5: Ujeti trenutek v naravi

Vir: http://www.lovci.si/index.php/art/lovsko-fotografski-portal

6.5 Lovska glasbena umetnost
6.5.1 Kdaj in zakaj se pojavi prva glasbena ustvarjalnost pri lovu?
Človeštvo se že tisočletja zaveda nenavadne moči zvoka in glasbe. Že od pradavnine je glasba
spremljala obrede in življenjske prehode, vzbujala radost in povezovala človeka z božanstvi,
saj naj bi glasba presegala človekovo bivanje. Pred leti so arheologi v paleolitskem najdišču v
Divjih babah na Cerkljanskem našli piščal, ki je bila narejena iz stegnenice jamskega
medveda in stara cca. 60 tisoč let ter je prikazana na sliki 6. Lastniki piščalke so bili pradavni
lovci ali neandertalci, ki so že v takratnih časih svoja občutja izražali z glasbo (Šubic, 2012).
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Slika 6: Piščal pralovcev

Vir: http://www.slovenia.info/si/ogledi/Arheolo%C5%A1ki-park-Divjebabep.htm?ogledi=221&lng=1

S prepletanjem različnih zvokov, barvnimi kontrasti zvoka, tonskimi načini, ritmi in
inštrumenti skozi zgodovino ustvarjanja je bil cilj vedno isti, doseči popolnost in v poslušalcu
vzbuditi nekaj lepega in čudovitega. Ker se je primarni lovec bal maščevanja nerazumljivih sil
narave, je ob usmrtitvi opravil tudi daritev bogovom in se jim s tem opravičil. Njegova daritev
je bila zahvala za plen in obenem moralno razmišljanje. Obredne zahvale je spremljala
ritmika z glasovno spremljavo in zelo verjetno je, da je bilo tako petje prva oblika glasbenega
izražanja, ki se je ohranila do dandanes v nekoliko bolj izpopolnjeni obliki. Tudi dandanašnji
moderni lovec je ohranil obred pozdrav lovini, ki ga spremlja lovski rog. Rog je trobilo in so
ga uporabljali že v prazgodovinskih časih. Izvorno so ga izdelali iz živalskega roga, zvit iz
drevesnega lubja, polževe hišice ali kovine. Lovski rogovi so različnih oblik in velikost. V
začetku je bil raven, nato je s časom dobival zavito obliko. Lovski rog je na slovenskem
ozemlju prisoten že pred več stoletji, v zapisih ga je prvič omenil Valvasor v Slavi vojvodine
Kranjske leta 1686 (Šubic, 2012).

6.5.2 Ljudska lovska glasba
Podobno kot ljudska glasba je tudi lovska ljudska glasba nastajala med glasbeno
neizobraženimi ljudstvom, največkrat za spremljavo ljudskih šeg in se ohranjala iz roda v rod
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ter se počasi spreminjala. Ljudska lovska pesem se je ohranila predvsem zaradi melodije, med
njimi so tudi balade, ki jih lovci pogosto prepevajo (Šubic, 2012).
6.5.3 Umetniška lovska glasba
Umetniška lovska glasba je nastajala premišljeno, napisali so jo glasbeni strokovnjaki,
običajno po naročilu. Skladatelj Fran Gerbič je leta 1916 ustvaril prvo slovensko simfonijo z
naslovom Lovska simfonija. Slavko Mihelčič ima v svojih zbirkah tudi pesmi z lovsko
vsebino in dela Radovana Gobca, ki so pogosta v repertoarju lovskih pevskih zborov. Jakob
Jež, France Marolt, Matej Hubat, Emil Adamič, Fran Venturini in Marjan Gabrijelčič so
prispevali svoja dela za solistična trobila, ki so še posebej značilna za lovsko tematiko. Tudi
veliki glasbeni geniji, kot so: Vivaldi, Bach, Mozart, Mahler ..., so ustvarjali lovske sonate,
kantate in simfonije (Šubic, 2012).
6.5.4 Literarna lovska umetnost
Ena izmed dejavnosti LZS je tudi založništvo. Leta 1910 so izdali tudi glasilo Lovec, ki je z
znanjem urednikov, podučenostjo strokovnih sodelavcev in drugih, ki nam še dandanes
predajajo novosti, postal aparat za izobraževanje članov lovskih društev, ki prebirajo
strokovne in doživljajske članke, razprave, poročila, komentarje, objavljenih je bilo nič koliko
literarnih prispevkov, črtic, novel, dokumentarnega in fotografskega gradiva, ki je prispevalo
k vednosti članov. Lovski zvezi Slovenije je bilo vedno v interesu izobraževanje svojih
članov, zato je ustanovila tudi Zlatorogovo knjižnico, ki je izdala že mnogo uporabnih knjig.
Ena izmed njih je knjiga z naslovom Divjad in lovstvo, ki je obvezno čtivo za uspešno
opravljanje lovskega izpita, ki ga organizira Lovska zveza Slovenije (Šubic, 2012).
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6.6 Etični kodeks
Etični kodeks je eden izmed sprejetih aktov Lovske zveze Slovenije. Vsak član zelene
bratovščine ga je dolžan podpisati, da bo, tako kot ostale lovske organizacije in člani Lovske
družine ohranjal lovsko kulturo, lovske šege in navade, ki so sestavni del naše krajinske in
narodne identitete. Ohranjati mora tradicionalne etične vrednote ter širiti in utrjevati narodno
zavest ter skrb za varstvo narave. Vsak nov član zelene bratovščine mora sprejeti ta načela z
zaprisego in se teh določil nato tudi držati.
Etični kodeks je vodilo in opora lovčevi vesti za etično vedenje ter za odnose in ravnanje
lovskih organizacij in vseh lovcev do:
narave,
divjadi in do drugih žival,
do družbenega okolja,
do lovskih tovarišev,
lovskih psov.
Navajam 1. člen zakona Etičnega kodeksa.
Slovenske lovske organizacije spoštujejo in uresničujejo načelo trajnostne rabe narave:
z načrtovanjem in uresničevanjem aktivnega varstva narave in življenjskega prostora
za divjad in za druge prostoživeče divje živali;
z načrtovanjem in uresničevanjem gojitve ter odstrela divjadi, ki je uravnoteženo z
varstvom in trajnostno rabo narave;
z odstrelom divjadi po spolni in starostni strukturi, ki je uravnotežen s prirastkom.
Lovčeva odločitev za varstvo narave pomeni sonaravni in uravnoteženi razvoj, ki temelji na
načelu trajnosti. To načelo zagotavlja varstvo funkcije, strukture in raznovrstnosti naravnih
sistemov in obenem omogoča ohranitev ekosistemov in s tem zagotavlja kakovost našega
življenja. Ta cilj je dosegljiv, če je varstvo narave celovito ter so naravovarstvena načela
vgrajena v pravne sisteme in postopke tistih dejavnosti, ki posegajo v naravo samo (Berginc,
1996). Gre za razumevanje vseh živih in neživih delov ekosistema, saj so vsi deli ekosistema
enako pomembni in ne smemo nobenega koščka celote razvrednotiti ali obravnavati
posameznih delov ekosistema pristransko, saj s tem vplivamo na celoto (Perko, 1996).
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6.7 Lovski običaji
Zaprisega slovenskega lovca
Spoštovani lovski tovariši pred vami ter pred našo skupno in edino Naravo prisegam, da
sprejemam načela in določbe Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, po katerih se bom ravnal v
svojem življenju in dokler bom imel čast biti lovec (Černač,1999).
Zelena vejica
Zelena vejica, ki jo lovci nosijo na desni strani klobuka, je vršiček smreke ali jelke in je
stanovski znak lovcev, ki jo nosijo na vseh prireditvah. To so slovesna zborovanja, skupščine,
parade, slovesne predstavitve in pogrebi (Černač,1999).
Zadnji grižljaj
Simbolni zadnji grižljaj divjadi je zelena vejica, ki jo uplenitelj vtakne uplenjeni divjadi v
gobec ali kljun. Pomeni simbolno oddolžitev za njeno žrtev in zahvalo za trofejo. Zadnji
grižljaj odlomi na kraju uplenitve, ko je divjad že položil na njeno desno stran telesa, torej z
levim bokom navzgor. K divjadi se skloni ali poklekne ter ji spoštljivo vtakne zeleno vejico,
ki jo odlomi in nikoli ne odreže z nožem ali katerim drugim orodjem. Uplenitelj to vedno stori
sam, nikoli upleniteljev vodnik ali spremljevalec. Zadnji grižljaj pripada veliki divjadi −
prežvekovalcem obeh spolov in vseh starosti: jelenjad, srnjad, damjaki, kozorogi, mufloni in
gamsi. Zadnji grižljaj je pripadal tudi veliki pernati divjadi, ki se hrani tudi s popjem oziroma
brstjem, dokler je bila to lovna divjad: divji petelin, ruševec in gozdni jereb, ker so te vrste
divjadi trajno zavarovane je zadnji grižljaj za te vrste le še zanimivost iz zgodovine lovstva.
Nekaterim vrstam divjadi, kot so medved, volk, ris, divji prašič, svizec in planinski orel, ni
nikoli pripadal zadnji grižljaj. Zadnji grižljaj tudi ne pripada nobeni divjadi malega lova
(Černač, 1999).
Upleniteljeva vejica − Vejica plena
Upleniteljeva vejica je vršiček veje iglastega drevesa ali listavca in dokazuje pravilno lovsko
uplenitev katerekoli vrste velike divjadi ter jo uplenitelj nosi na desni strani lovskega klobuka.
V kolikor je uplenitelj sam, si takoj za tem, ko je namestil uplenjeno veliko divjad na desno
stran in ji vtaknil v gobec zadnji grižljaj, odlomi vejico plena in si jo namesti na desno stran
klobuka. Če divjadi zadnji grižljaj ne pripada, si vejico plena zatakne takoj, ko je položil
- 19 -

Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta

Kristan Mirjam; Lovski objekti

divjad na desno stran. Vejico plena nosi samo dan uplenitve. Kadar je pri uplenitvi prisoten še
drug lovski tovariš, se upleniteljeva vejica izroči na določen način. Ko uplenitelj vtakne veliki
divjadi v gobec zadnji grižljaj, če ji pripada, se on in njegov vodnik ob plenu postavita drug
proti drugemu. Na glavi lovski klobuk in puški na levi rami, s cevjo spredaj strmo navzgor.
Vodnik položi vejico na smrtno rano, nato jo ob primernem nagovoru na udrti štuli svojega
klobuka z levico ponudi uplenitelju. Nagovor, ki obsega le nekaj stavkov, sklene s čestitko:
"Lovski blagor!" Uplenitelj z levico seže po vejico, z desnico pa stisne desnico svojega
spremljevalca in se zahvali: "Lovska hvala!" Uplenitelj si nato sname klobuk in si vejico
plena zatakne na desno stran lovskega klobuka. Pri skupnih lovih lovovodja po koncu svojega
nagovora in po pozdravu lovini na enak način izroči vejico plena uplenitelju velike divjadi
(Černač, 1999).
Vejica divjadi
Z vejico divjadi počastimo uplenjeno veliko divjad, ko opravljamo pozdrav lovini po
skupnem lovu. Tudi za ta običaj odlomimo primerno veliko zeleno vejico iglavca ali listavca
in jo položimo na levo pleče veliki divjadi, tudi tisti, ki ji sicer ne pripada zadnji grižljaj.
(Černač,1999)
Vejice za sporočila na lovu
Lovci se na lovu in pri obhodih po lovišču obveščajo med seboj tudi z vejicami in vejami.
Sporočila so številna in zelo različna, zato mora vsak lovec znati razbrati pomen položenih ali
v zemljo zapičenih vejic in vej. Komunikacija z naravnimi označitvami je namenjena le
lovcem, sprehajalci in ostali jih po navadi niti ne opazijo. Vejice in večje veje uporabljajo kot
sporočilo, obvestilo ali opozorilo v naslednjih primerih.
Označimo uplenjeno in v lovišču odloženo divjad, če je ne moremo odnesti sami. Na
njen levi bok položimo navzkriž primerno veliki zeleni vejici, kar pomeni, da je divjad
lovsko uplenjena, da je last nekoga in da ni morda poginula ranjena.
Stojišče ali čakališče označijo z vejo, ki je dolga približno kot roka in jo navpično
zapičijo v tla.
Obvestilo solovcu. Z manjšimi položenimi vejami sporočajo solovcem, v katero smer
so odšli. Zlasti na odcepih in križiščih morajo označiti z debelci, obrnjenimi v smer, ki
naj jo solovec izbere. Če želijo, da jih lovec nekje počaka, položijo čez pot ali stezo
vejo, ki se stika pri odlomljenih koncih.
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Opozorilo in pazljivost pomenita kot roka dolga veja, ki je obeljena in položena ali
obešena, na primer na skalo, grm, deblo ...
Opozorilo na nevarnost pomeni odebeljena in v obroč zvita veja, obešena na vidnem
mestu.
Sled zalomimo. Če jim je zadeta žival pobegnila, na nastrelu zataknemo za laket dolgo
zeleno nastrelno vejo, smer bega obstreljene živali pa nakažemo z nekaj manjšimi
vejami, položenimi s spodnjo stranjo navzgor in z odlomljenim debelcem v smer bega.
Kadar smeri bega nismo ugotovili, ob zasajeni nastrelni veji položimo manjši veji
tako, da vsaka kaže z odlomljenim delom v nasprotno smer (Černač, 1999).
Nošenje plena
Spoštovanje do uplenjene divjadi izražajo tudi s spoštljivim ravnanjem od uplenitve, nošenja
plena, polaganja, prevoza in skladiščenja. Izoblikovala so se nekatera pravila za nošenje
določenih vrst divjadi. Uplenjenega zajca, lisico in vse predstavnike male divjadi vedno držijo
za zadnji nogi, če jih to pri lovu ovira, ga privežejo ali obesijo na nahrbtnik. Za vse vrste
divjadi velja pravilo, da je ne nosimo skrite v notranjosti nahrbtnika ali torbe. Uplenjeno
pernato divjad vseh vrst nosijo tako, da jo držijo za vrat oziroma glavo tako, da ji telo visi
navzdol. Divjad velikega lova nosijo, vlečejo ali vozijo vedno obrnjeno tako, da je glava
spredaj in divjad obrnjena v njihove poti (Černač, 1999).
Polaganje uplenjene divjadi
Vodja lova že pred začetkom lova oznani, kje bo zbor po koncu lova in mesto pozdrava
lovini. V naprej pripravijo zelene veje, kamor po koncu lova položijo uplenjene živali, ki so
obrnjene proti predelu, kjer je lov potekal. Vso divjad položijo v vrsto po velikosti, od
desnega proti levemu krilu: najprej veliko in malo dlakasto divjad, nato veliko in malopernato
divjad. Vsako žival položijo z desno stranjo na tla. Med njimi mora biti primeren presledek.
Na položeno divjad pa tudi nikoli ne stopijo, saj bi bilo to v nasprotju z lovsko etiko (Černač,
1999).
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Pozdrav lovini
Lovovodja in vodja gonjačev se postavita ob položeno divjad na desnem krilu pravokotno in
nasproti prve položene divjadi, ko vsa uplenjena divjad počiva na zelenih vejah ter so vsi
gonjači in lovci na določenem zbornem mestu. Lovovodja zapove: "Tovariši, zbor ob lovini!"
Nato se lovci in gonjači postavijo v vrsto, približno tri korake za položeno divjadjo.
Mesto gonjačev in psov je na levem krilu ter lovcev na desnem, ki obenem z dlanjo levice
objema cevi puške tik nad jermenikom. Psi so oprčeni na levi strani nog gonjačev. Vodja lova
nato v kratkem govoru opiše potek lova in opiše vtise vseh udeleženih o divjadi v predelu
lovišča, kjer so lovili. Oceni celoten postopek lova in navede število strelov ter število
uplenjenih živali. Če je bila uplenjena tudi katera velika divjad, vzame iz levega žepa zeleno
vejico in se z njo dotakne strelne rane divjadi ter stopi pred uplenitelja, ki stoji v prvi vrsti, mu
čestita lovski blagor po že opisanem običaju in mu izroči vejico plena. Lovovodja se nato
vrne na svoje mesto in se zahvali lovišču in naravi za odstrel divjadi, nato pa zopet zapove:
"Pozdrav lovini!". Vodja gonjačev zatrobi na lovski rog tri dolge zvoke, ki pomenijo konec
lova, če je mogoče še melodijo Pozdrav lovini. Ves čas lovci in gonjači mirno stojijo. Ko rog
utihne, lovovodja s pogledom spoštljivo pogleda položeno divjad, se odkrije in reče:
"Uplenjeni divjadi za lovski blagor − hvala!" Lovci in gonjači sežejo k lovskemu klobuku, se
odkrijejo in rečejo v en glas: "Hvala!" in se zopet pokrijejo. Na koncu lovovodja sklene obred
z zahvalo za udeležbo, zlasti gostom, pohvali udeležence, pograja nepravilnosti in navede pod
kakšnimi pogoji posamezniki lahko vzamejo plen. Zaključi s povabilom na zadnji pogon, ki je
po navadi v lovskem domu (Černač, 1999).
Lovski znaki
Lovske znake ima lovec vedno na levi strani prsi ali klobuka, prav tako trofeje uplenjene
divjadi. Izjemoma je le gamsov čop, ki ga lahko nosijo zadaj na klobuku, nikdar pa ne na
desni strani, ker je ta stran namenjena izključno upleniteljevi vejici. Edini obvezni lovski
znak, ki ga nosijo na levi strani lovskega klobuka, je znak slovenske lovske organizacije s
stilizirano glavo Zlatoroga in s črkami SLD, vsi ostali znaki so predmet lovčeve odločitve. Ko
se član zelene bratovščine predstavlja kot član lovske organizacije, nosi puško vedno na levi
rami, s cevjo pred ramo in skoraj navpično navzgor. Z levo roko drži puško tik nad zgornjim
jermenikom (Černač, 1999).
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Lovski krst
Lovski krst je star lovski običaj, s katerim sprejmejo novinca v zeleno bratovščino. Praviloma
ga krstijo, ko je lovsko pravično uplenil prvo veliko divjad. Običaj so prevzeli iz davne
preteklosti, ko je bilo veliko divjad veliko teže upleniti, kot je to danes in je bila zato
uplenitev tudi častna. Lovski krst gotovo vsebuje ostanke srednjeveškega obreda sprejemanja
med viteze, ko je bilo veliko divjad veliko teže upleniti, kot je to danes, in je bila zato
uplenitev tudi častna. Vodja lova razglasi, da je novinec lovsko pravično uplenil prvo veliko
divjad, zato je po starem običaju lahko lovsko krščen, če seveda tudi njegovo znanje ustreza
zahtevi, kar nadzorni preverijo. Ko omizje krst odobri, sestavijo krstno komisijo, ki je
predsednik z dvema podpredsednikoma, sedejo za mizo, na kateri sta leskovka in bokal vina.
Pred mizo je daljša klop z uplenjeno divjadjo, ki jo položijo počez ali trofejo uplenjene
divjadi, v kolikor krst poteka kasneje. Predsednik pokliče uplenitelja, ki se posede na klop in
ga izpraša o osebnih podatkih. Nato sledijo vprašanja in odgovori o lovskem znanju, seveda v
šaljivi in duhoviti obliki. Če predsednik ugotovi, da se novinec ne počuti dovolj spretnega, si
izmed lovcev lahko izbere zagovornika. Pri spraševanju naj poleg predsednika sodelujejo še
vsi drugi člani komisije. Predsednik predvsem vodi in usmerja razpravo tako, da je
izpraševanje izvirno in duhovito ter aktualno glede na razmere v lovišču in v lovski
organizaciji v družbi. Celotni krst mora potekati duhovito, nikoli žaljivo ali s škodoželjnimi
nameni do solovcev in ne do lovske organizacije. Za napačne odgovore, zavajajoče izjave, za
nespoštovanja divjadi, lovskih tovarišev ali lovskih psov komisija kaznuje kandidata z udarci
s palico, ki so seveda zmerni. Med potekom krsta imajo pravico do kozarca vina le člani
komisije ter obramba, nikakor pa ne kandidat. Po izpraševanju se predsednik posvetuje s
podpredsednikoma in razglasi, da je novinec opravil izpit in bo krščen. Kandidatu leže na
klop, s prsmi na položeni plen, nato predsednik krščencu prek glave zlije na vrat nekaj kapelj
vina, in sicer trikrat zaporedoma ter med tem govori: "Krstim te v imenu boginje Diane za
lovsko čast in poštenje; − v imenu zelene bratovščine za lovske druščine složno življenje; − v
imenu navzoče lovske družine za lovsko pravično ravnanje". Ob vsakem geslu predsednik
kandidata s palico rahlo udari po zadnji plati. Preden krščenec vstane, še poljubi uplenjeno
divjad. Predsednik razglasi, da je krščenec postal polnovreden lovski tovariš in član zelene
bratovščine ter ga opomni, naj nikoli ne zataji lovske časti in pri lovu nikoli lovske
pravičnosti. Udarci so mu v opomin, da v lovstvu pride za vsakim grehom tudi kazen.
Krščencu izroči v spomin krstno palico s podpisi komisije. Krščenec palico poljubi, se zahvali
za čast in obljubi, da se bo izkazal vrednega in pravičnega lovca. Na koncu stisne predsednik
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krščencu roko, mu čestita in vsi prisotni si nazdravijo ter izpijejo kozarce do dna (Černač,
1999).

Lovski ropot
Lovski ropot priredimo po sprejemu novega člana v lovsko tovarišijo, pogosto pa tudi v čast
lovskemu gostu oziroma članu omizja, ki mu tako izkažemo posebno pozornost. Pri lovskem
ropotu pred vsakim lovcem stoji na mizi prazen kozarec, na mizi pa je dovolj polnih bokalov.
Vodja ropota zapoveduje, udeleženi lovci pa skladno in čim bolj sočasno uresničujejo njegova
povelja. Začne na primer takole: "Nabij puško!" in lovci si nalijejo kozarce. Nato zaukaže:
"Primi jo!" Vsi primejo kozarce z levico. − "Tri prste od mize!" − "Na mizo!" in lovci
postavijo kozarce na trdo na mizo, da zaropota. Nato sledijo ukazi: "Na usta!" − "Tri prste od
ust!" − "Na usta!" − "Izpij polovico!" − "Odstavi!" − "Na usta!" − "Izpij do dna!" − "Tri prste
od ust!" − "Na mizo!" Kozarce vsi na enkrat na trdo postavijo na mizo. Nato začne voditelj
potrkavati z dnom čaše ob mizo v ritmu, "tok, tok!" in po kratkem presledku spet "tok, tok,
tok!" Njegovemu potrkavanju se pri prvem udarcu drugega ritma pridruži prvi lovec levo od
voditelja. Pri prvem udarcu tretjega ritma se voditelju in prvemu lovcu s potrkavanjem
pridruži drugi lovec. Nadalje se v zaporedju, eden za drugim, pridružijo še drugi lovci, dokler
ne potrkava vse omizje. Končno vodja ropota zakliče: "Stoj! Pet prstov od mize!" − "Na
mizo!" Na ta ukaz sočasno in vsi trdo postavijo kozarce na mizo. Vodja lovskega ropota je
dirigent, ki mora skrbeti, da vse poteka skladno, da so zvoki prav razporejeni, da so udarci
kozarcev zliti v eno. Kadar temu ni tako, ima pravico in dolžnost zahtevati prekinitev za nove
napotke in opomine ter za ponovitve. Kdor zamudi ali prehiti, navadno plača mero vina in
zabava se nadaljuje. Med enim in drugim ropotom omizje zapoje lovsko ali narodno pesem
(Černač, 1999).
Lovska latinščina
Lovska latinščina naj ne izzveni kot laž, ampak je duhovito in iskrivo pretiravanje v
opisovanju lovskega dogodka, popestri vsako lovsko družbo, da srečanje mineva v prijetnem
in vedrem razpoloženju. Umetniška svoboda izražanja je brez omejitev, le pripoved mora biti
privlačna, napeta ali šegava, da vzpodbuja še druge k pripovedovanju. Lovske zgodbe in
lovska latinščina so še posebno hvaležna snov za poslušalce, ki niso lovci, saj je zanje toliko
bolj prepričljivo vse, kar želijo slišati o divjadi, lovu in o lovcih. Zgodbe ne smejo biti nikoli
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žaljive do drugih lovcev in nelovcev, ter ne smejo biti izrečene s slabimi ali škodoželjnimi
nameni ter nikoli na način, ki bi škodil ugledu lovcev ali lovski organizaciji. (Černač,1999)
Lovski pogreb
Lovski pogreb je vedno potrebno pripraviti s soglasjem svojcev pokojnika. Vso organizacijo
lovskega pogreba vodi lovska družina, kateri je član pripadal. Lovci se udeležijo pogreba v
lovski noši z zeleno vejico na levi strani lovskega klobuka. K pokojnikovi krsti ali žari se
najmanj pol ure pred pogrebom postavi lovska častna straža štirih ali dveh lovcev s klobukom
na glavi in brez pušk. Ko krsto ali žaro dvignejo k pogrebu, častno stražo zamenja častno
spremstvo štirih lovcev, ob žari pa dveh lovcev, ki imajo puško na levi rami s cevmi spredaj,
obrnjenimi navzgor. Tik pred krsto ali žaro en lovec nosi odprto pokojnikovo lovsko puško s
črnim trakom, drug lovec pa nosi na blazinici, ki naj bo, če je le mogoče zelena, pokojnikova
lovska in kinološka odlikovanja. Na čelu sprevoda za lovskim praporom gredo v sprevodu
drugi lovci, po možnosti tudi tisti s puškami, ki bodo poskrbeli za častno streljanje. Med njimi
je tudi lovec z lovskim rogom. Na čelo lovske skupine sodi venec lovske organizacije, takoj
za prapori, običajno ga nosijo trije lovci. Pri odprtem grobu je od vseh govorov lovski zadnji.
Po končanem govoru se govornik odkrije, s klobuka sname zeleno vejico, jo spusti na krsto
oziroma k žari in se zopet pokrije. Za njim enako storijo drugi lovci. Takoj po lovskem
govoru vodja skupine za poslovilno častno streljanja zapove: "Lovskemu tovarišu ... zadnji
pozdrav!" S tremi dolgimi, otožnimi zvoki se oglasi lovski rog, ki oznani, da je lov za
lovskega tovariša končan. Na znak z roko sledi zaporedno streljanje. Praporščaki z lovskimi
prapori spustijo prapore nad grobom ob trikratnem zvoku lovskega roga. Namesto častnega
streljanja se lovci lahko odločijo za poslovilni častni lov. Na povelje: "Lovskemu tovarišu −
poslovilni častni lov!", rogist zatrobi le enkrat znak za začetek lova. Lovski pogrebi se zaradi
različnih okoliščin nekoliko razlikujejo, vendar morajo biti vedno upoštevana temeljna načela
lovskega običaja (Černač, 1999).

Lovska noša
Pripadnost zeleni bratovščini lovci izražajo tudi z lovsko nošo, pod katero razumemo obleko,
obutev in pokrivalo ter vse dodatke, ki dajejo končni videz oblečenega lovca. Slovenska
lovska noša se razlikuje od načina oblačenja lovca v drugih podnebnih in družbenih okoljih.
Kadar lovsko organizacijo predstavljamo širši javnosti, moramo spoštovati in nositi slovensko
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lovsko nošo. Za lov, obhode in za bivanje v lovišču posebna noša ni pravilo, vendar se večina
članov kljub temu obleče tako, da so prepoznani v družbi (Krašna, 2012).

Slika 7: Lovci v paradi

Vir: http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=2&EventID=85
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Letna lovska noša
Hlače so dolge, v zeleni barvi iz lažje, letne tkanine z rjavim usnjenim pasom. Srajca je svetlo
zelena, bombažna, s kratkimi rokavi, ramenskima epoletama, prsnima žepoma in z vezenim
znakom SLD na levem žepu. Kravata je zelena z lovskim motivom, barva pa se mora ujemati
z barvo hlač in srajce. Klobuk je lažji, letni, zelene barve. Čevlji so nizki in rjave barve ter
nogavice naj bi bile v rjavi barvi.
Ženske lahko nosijo krilo ali hlače, ki so v enaki kakovosti in barvi blaga (Krašna, 2012).
Zimska lovska noša
Hlače so dolge, v zeleni barvi iz težjega, zimskega blaga z rjavim usnjenim pasom. Srajca je
bela, z dolgimi rokavi. Kravata je zelene barve z lovskim motivom, barva pa se mora ujemati
z barvo obleke. Klobuk je težji, zimski, zelene barve. Čevlji so nizki, zimski in rjave barve.
Nogavice so rjave barve. Ženske lahko nosijo tudi krilo, ki je enake kakovosti in barve blaga,
kot je določeno za hlače. K zimski lovski noši sodi tudi lovska pelerina, ki je zelene barve
(Krašna, 2012).

Lovski klobuk
Lovski klobuk je sestavni del lovske noše; je zelene barve. Na levi strani je pripet lovski znak
Slovenske lovske organizacije. Klobuk je na vrhu potlačen tako, da ima zgoraj jamico, štolo
in še dve jamici na strani, da se z njim pokrijemo s tremi prsti. Lovski klobuk obkrožajo tri
zelene vrvice (Krašna, 2012).
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Slika 8: Lovski klobuk

Vir: http://www.avantura.info/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=4383&detailID=4997

Lovska noša za lov
Glede na to, da so vsa slovenska lovišča v vseh višinskih razponih, je izbira oblačil odvisna
od lovišča, v katerem lovimo. Smernice izbire oblačila za lov so sproščenost, funkcionalnost
in športnost. Barve morajo biti vedno skladne z okoljem, da smo čim bolj neopazni, zliti z
naravo. Vojaška oblačila z marogastim maskirnim vzorcem za lov niso primerna. Prevladovati
morajo oblačila v zeleni, rjavi in sivi barvi z vsemi vmesnimi toni. Klobuk in značka SLD pa
pri lovu tudi ne smeta manjkati (Krašna, 2012).

7 LOVSKI OBJEKTI
Zakon o divjadi in lovu navaja, da so lovski objekti naslednji: visoke preže, krmišča, lovske
steze, solnice, krmne njive, kaluže, lovske koče in bivaki.

7.1 VISOKE PREŽE − VISOKI OBRŠNJAKI
Visoke preže ali visoki obršnjaki so nedvomno najstarejši lovski objekt, ki lovcu omogoča
uspešno opazovanje, zanesljivejši in varnejši odstrel, možnost, da pretenta čutila živali in je
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obenem varen pred napadi nevarnejših živalskih vrst. Dandanes si lov brez visokih prež težko
predstavljamo, saj pomembno prispevajo k uspešnejšemu upravljanju z divjadjo.
Pri izbiri najprimernejše lokacije moramo predvsem poznati navade in gibanje divjadi ter
okolje. Najprimernejša so odmaknjena mesta ob stečinah, na gozdnih robovih ob mirnih
jasah, ob večjih krpah mlajše zarasti v gozdovih, v bližini vodotokov, brvi, mostov in križišč
gozdnih poti, ob kalužah in mrhoviščih. Postaviti jo moramo tako, da iz okolja ne izstopa,
pomembno je tudi, da upoštevamo običajno smer jutranjega ali večernega vetra, predvsem pri
prežah, ki stojijo na strmih pobočjih, saj bo ob neprimerni postavitvi lov otežen predvsem
zaradi izrazitega čutila za vonj. Pri prežah, ki bodo namenjene lovu medveda ali divjega
prašiča, ki ga plenimo ponoči, pa je bistvenega pomena, da bo visoka preža postavljena tako,
da bo lovec v nočnih urah čakanja imel luno za njegovim hrbtom in s tem boljšo vidljivost,
predvsem ob polni luni.
Navadno izdelujejo preže iz lesa, od iglavcev v največji meri uporabljajo smreko ali macesen,
ker pa ima les listavcev občutno daljšo življenjsko dobo uporabljajo kostanjev, hrastov in
akacijev les. Priporočljivo je vsaj uporabiti les listavcev za nosilne in povezovalne dele
konstrukcije, ki so bolj izpostavljeni vlagi. Za izdelavo izberemo raven in zdrav les, svežega
sicer lažje obdelujemo, vendar je veliko težji za postavitev. Olupljen in nekoliko osušen les je
najprimernejši, saj zadržuje manj vlage in ga je mogoče impregnirati. Les ne sme biti
poškodovan ali trhlen, zavoljo uporabnikov lovskega objekta.
Na tržišču so dostopne tudi mobilne visoke preže, ki so zgrajene iz aluminija ali železa. Vrste
prež lahko izdelamo na dva načina, lahko odprto, polodprto ali zaprto. Zaprte so pogosto z
dvojnimi stenami, dnom, streho, vmesno izolacijo, lestvijo, klopjo in vhodnimi vrati, zaprte so
vse stranice, ki jih krasi okno, ter je primerna za zimsko čakanje. Odrte so bolj preproste,
neizolirane, z enojnim dnom, streho, stranice so obložene z deskami, streho, lestvijo, klopjo in
vrati, namenjena je lovu ob prijetnejših temperaturah (Pičulin, 2012).

7.2 NAČRT ZA IZDELAVO VISOKE SAMOSTOJEČE PREŽE
Pri gradnji vseh lovskih objektov je upravitelj lovišča odgovoren tudi za neprestan nadzor
stanja objekta, primerno vzdrževanje in zavarovanje lovskih prež, v primeru škode ali
odškodninske odgovornosti v primeru padca ali poškodbe nepooblaščenih oseb, saj napis:
»Uporaba na lastno odgovornost« ne odvezuje lastnika preže od splošne odgovornosti v
primeru nesreče. Pred pričetkom mora lovska družina najprej pridobiti pisno dovoljenje za
izgradnjo visoke preže od lastnika zemljišča.
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Pri postavljanju visoke preže pazimo predvsem na varnost, zato je nikoli ne postavljamo
sami! Zelo pomembno je, da pomoč nudijo člani lovske družine, ki so vešči tesarskih del in
dela z motorno žago. Pri gradnji ne smete pozabiti tudi na torbico prve pomoči.
Pri izdelavi najprej očistimo podrast terena, kjer bo objekt postavljen, ker zadržuje vlago in
posledično uničuje sestavne dele visoke preže. Za postavitev temeljev je najbolj zanesljiv
način, da v tla izkopljemo vsaj 60 cm globoke luknje, vanje vlijemo svež beton in vanj
vgradimo vnaprej pripravljene kovinske nosilce stebrov iz dveh delov, na katere kasneje z
vijaki pritrdimo pokončne stebre preže. Način gradnje omogoča, da stebre nekoliko dvignemo
od tal in s tem preprečimo neposreden stik z vlago ter podaljšamo življenjsko dobo objekta.
Večino elementov visoke preže naj bi po načrtih pripravili že doma, nato potrebujemo le
izkušeno ekipo lovcev za pravilno postavitev in dokončno sestavo objekta. Vedno za spajanje
lesenih delov konstrukcije uporabljamo pravo velikost žebljev, ki naj bi bili nekoliko daljši od
spojenih delov in jih na koncu še ukrivimo, vijakov, tesarske spone in močnejšo žico.
Debelejše nosilne spoje spojimo tako, da les prevrtamo in ga spojimo z dolgimi vijaki s
podložko in matico. Ti spoji so bistveno močnejši in trdnejši, obenem pa se hkrati izognemo
težavi, da bi les počil med zabijanjem žebljev. Eden izmed najpomembnejših elementov je
izdelava lestve, saj mora biti izdelana tako, da je plezanje po njej varno in zanesljivo.
Najprimernejši nagib lestve in najvarnejši položaj našega telesa je 70 stopinj. Nagib najlažje
določimo z zidarsko svinčnico. Prečke za lestev ali kline izdelamo iz okroglega močnejšega
lesa, obtesanega na obeh koncih. Njihova dolžina naj sega nekaj centimetrov čez zunanji rob
lestve. Razmik med prečkami ali klini naj znaša cca. 30−33 cm. Pritrdimo jih z dvema
navzkrižno zabitima žebljema, ki jih pritrdimo v naprej prirezane poglobitve v stranicah
lestve. V praksi se najbolje izkažejo prečke iz smrekovih vej, saj so gosto raščene smrekove
veje zelo prožne in zaradi velike vsebnosti smole tudi naravno odporne proti vlagi.
Pri izdelavi dna pokritih in zaprtih visokih prež moramo uporabiti le zdrave deske z debelino
vsaj 3 cm. Za nepokrite ali polzaprte pa je bolje uporabiti okrogel les. Navadno večino dela
pri zaprtih prežah že opravijo lovci doma, pripravijo stranice, vrata in okna z lesenimi
naoknicami in jih nato s primernimi tečaji in okovjem pritrdimo na stranice. Izdelane stene in
ostalo konstrukcijo moramo premazati z zaščitnim sredstvom in barvno skladno z okoljem.
Posebno pazljivost za varnost zahteva izgradnja strehe in pokrivanje strehe s kritino, zato
poskrbimo za varnostni pas in se zavarujemo z vrvjo. Najbolj optimalno je, da streho izdelate
že doma in jo nato z vrvmi montiramo na pripravljeno konstrukcijo ter jo z vijaki pritrdimo od
spodaj. Najpreprostejša in trajna rešitev je tudi montaža valovitke.
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Najprimernejša višina visokih prež je od 3 do 5 metrov od tal do dna hodnega dela preže.
Nato si širino, dolžino in višino notranjega prostora prilagodimo glede na želje in potrebe. En
sedež mora biti širok najmanj 60 cm, za dva sedišča vsaj 120−140 cm. Višina od tal preže do
stropa naj meri vsaj 190 cm. Sedež naj bo od tal dvignjen od 40 do 45 cm, naslon za komolec
naj bo cca. 80 cm od dna preže in naslon za puško cca. 100 cm. Z mehkim materialom
obložimo rob stranice ali odprtine, na katero ob strelu naslonimo sprednji del kopita puške. V
notranjosti visoke preže morajo biti še dovolj široke police, ki jih povežemo v trikotnik, saj
nam bo omogočal trden in stabilen naslon, ki je pogoj za natančnejši in zanesljiv strel. V
notranjosti ne pozabite tudi na pritrditev klina ali večjega žeblja, ki bo služil kot obešalnik za
puško, nahrbtnik ali rezervno oblačilo (Pičulin, 2012).

Načrt izdelave visoke preže

Slika 9: Načrt za izgradnjo visoke zaprte samostoječe preže

Vir: Ambrožič, I. in ostali. (2012). Divjad in lovstvo. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
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Slika 10: Izgradnja visoke zaprte preže

Vir: Ambrožič, I. in ostali. (2012). Divjad in lovstvo. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije.
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TLORIS VISOKE OPAZOVALNICE
MERILO: 1 : 10

Slika 11: Tloris visoke zaprte opazovalnice
Avtor: Mirjam Kristan
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Vrste visokih prež
7.2.1 Prostostoječe visoke preže

Slika 13: Prostostoječa odprta preža

Slika 12: Prostostoječa zaprta preža

Avtor: Mirjam Kristan

Avtor: Barbara Bohinec

Sliki dvanajst in trinajst prikazujeta primer samostoječe odprte in zaprte preže, ki jih srečamo
v vseh loviščih.
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DREVESNE VISOKE PREŽE

Slika 14: Odprta drevesna opazovalnica

Avtor: Mirjam Kristan

MONTAŽNE – PREMIČNE ali MOBILNE VISOKE PREŽE

Slika 15: Montažna premična preža

Vir: http://www.deer-stands.net/assets/images/apioutdoorsxltvlock2manladder.jpg
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Montažna premična preža, ki jo vidimo zgoraj na sliki štirinajst, ima prednosti, saj je mobilna,
tako da jo lahko prestavljamo po željah in potrebah, sicer je v lovišču LD Vodice še nisem
zasledila, saj se poslužujemo zgoraj naštetih modelov in materialov, ki so cenovno
dostopnejši, izkušeni lovci jih namreč izdelajo doma.

7. 3 KRMIŠČA
Krmišče je lovski objekt, ki je namenjen hranjenju živali. Bistveno je, da zna lovec pripraviti
krmo, ki mora biti raznolika in mora pokriti dnevne potrebe po hranilnih snoveh. Za različne
vrste divjadi pripravljamo različno sestavljeno krmo, saj se potrebe po hranilnih snoveh od
vrste do vrste razlikujejo, to znanje lovec pridobi na lovskem izpitu in spozna tudi različna
krmišča. Krmljenje je biotehnični ukrep. O vseh krmiščih mora lovišče voditi kataster, ki
vsebuje katastrsko občino, parcelno številko, vrsto, količino in namen krmljenja. Potrebujejo
tudi soglasje Zavoda za gozdove, priporočljivo pa je tudi soglasje lastnika zemljišča.
Poznamo tri vrste krmljenja: dopolnilno, preprečevalno in privabljalno (Pičulin, 2012).
7.3.1 Dopolnilno krmljenje
Osnovni namen dopolnilnega krmljenja je pomagati divjadi v zimskih stiskah, kot so: visok
sneg, izostanek naravnega obroda (Pičulin, 2012).
7.3.2 Preprečevalno krmljenje
Z preprečevalnim krmljenjem preprečujemo škode na kmetijskih zemljiščih in gozdnem
u drevju. Krmišče postavimo sredi večjega strnjenega gozda v čim večji oddaljenosti od
gozdnega roba (Pičulin, 2012).
7.3.3 Privabljalno krmljenje
S privabljalnim krmljenjem privabimo divjad v namen uravnavanja številčnosti. Izvaja se z
manjšo količino hrane z namenom doseganja cilja večje realizacije odstrela, predvsem za
divje prašiče, ki povzročajo največjo škodo na kmetijskih površinah (Pičulin, 2012).
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KRMLJENJE VELIKE DIVJADI

Krmljenje srnjadi
Načrtno krmljenje srnjadi ni potrebno in dovoljeno le v nadpovprečno ostrih zimskih
razmerah.

Slika 16: Krmišče za srnjad ali jelenjad
Vir: http://www.hribi.net/slika.asp?razmerekomentar=19539

Krmljenje divjega prašiča
Dovoljeno je odvračalno in privabljalno krmljenje, dopolnilno zimsko krmljenje ni dovoljeno,
saj se številčnost v naravi na splošno ekstremno povečuje (Pičulin, 2012).

Slika 17: Divji prašiči na krmišču
Vir: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kastelec_matjaz.pdf
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KRMLJENJE MALE DIVJADI
Dovoljeno je krmljenje vseh vrst male divjadi. Krmljenje naj lovišča izvajajo na večjem
številu lokacij manjših krmišč. Krmljenje je dovoljeno skozi vse leto, ni vezano samo na
zimsko obdobje. Krmilnike za malo divjad moramo postaviti na primerna mesta s kritjem,
torej tam, kjer se nahaja mala divjad. Kjer je slaba preskrbljenost z vodnimi viri, je
priporočena ureditev umetnih vodnih virov oziroma napajališč za malo divjad (Krže, 2006).

7. 4 LOVSKE STEZE
Lovske steze služijo predvsem lažjemu, varnejšemu in učinkovitejšemu nadzoru lovišča in
izvajanja lova. V gozdovih je zgrajenih veliko gozdnih cest, traktorskih vlak in turističnih poti
− vse te prometnice v gozdu pa uporabljajo tudi lovci za dostop do lovskih objektov, prevoz
uplenjene divjadi, zalaz divjadi ..., zato dandanes v nižinskem in sredogorskem območju
gradnja le-teh ni več potrebna Načeloma lovske steze gradijo le še na nedostopnih gorskih in
visokogorskih loviščih, saj je gradnja le-teh draga in zamudna, prav tako vzdrževanje, ker je
potrebno redno čiščenje odpadlega listja, vejevja ter saniranje raznih poškodb zaradi
hudournikov in orkanov (Šetinc, 1995).

7. 5 SOLNICE
Že pred več kakor sto leti so lovci divjadi nudili solnice, čeprav ta gojitveni ukrep k
zdravstvenemu stanju živali bistveno ne prispeva. Potreba organizma po natriju, ki se nahaja
kot kemijski element v NaCl (natrijevem kloridu-kameni soli) in ga živali pretežno
pridobivajo s pašo, se zviša v času razvoja plodov, menjave dlake in rasti rogovja. Solnice
lovci zalagajo predvsem v spomladanskem času, tako da dostop soli sovpada s spomladansko
menjavo dlake pa tudi z obdobjem poleganja mladičev in dojenja (laktacije), nikoli pa ne v
zimskem času, saj povečana koncentracija soli povečuje potrebo po vodi, ki jo jelenjad v
zimskem pomanjkanju, ob zaledenitvah, najde samo z lupljenjem drevesnega lubja. V solnico
je priporočeno vložiti največ 2 kg kamene soli letno od 15. 3. do 31. 10. (Hafner, 2012).
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Izdelamo jo lahko na več načinov.
Ustrezno visoko odžagamo debelce, ga prekoljemo z ustreznim klinom. Nato v prekol
vstavimo kos kamene soli, divjad soli neposredno ne sme lizati, ampak samo
iztekajočo slanico z debelca in tal, zato mora biti dovolj visoko.
Uporabimo drevesni štor in vanj nasujemo kameno sol, zmešano z ilovico.
Ustrezno visoko odžagamo deblo in nanj nataknemo cev, tako da samostojno stoji in
nato vanjo položimo kameno sol, zalijemo z vodo ter jo prekrijemo z mahom, ki
preprečuje izhlapevanje vode. Odstrel divjadi ob solnicah je proti lovski etiki in je
prepovedan (Hafner, 2012).

Slika 18: Izdelovanje solnica z učenci
Avtor: Barbara Bohinec

Slika 19: Solnica
Avtor: Mirjam Kristan
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7. 6 KRMNE NJIVE
Sestavni del vlaganj v življenjske razmere živali so tudi krmne njive. Njihov namen je
predvsem pomagati pri prehranjevanju v poznojesenskem in zimskem času, ko v naravi hrane
primanjkuje. V času rasti pridelka morajo biti krmne njive ograjene in zaščitene pred
objedanjem, nato pa jih ogradimo oz. postopoma odpiramo v ustreznih obdobjih. Zasadimo
jih z enoletnicami (razna žita, listnati ali strženasti krmni ohrovt, koruzo, okopavine ...) ali
trajnicami (topinabur), seveda pa je izbira hrane pogojena z divjadjo, ki živi na danem
območju. V drugem primeru lovci posadijo neograjene njive, jih požanjejo in koristijo
pridelek za krmljenje, tudi to so krmne njive (Krže, 1997).

7. 7 KALUŽE
Kaluže in ostali vodni viri imajo posebne pozornosti lovca, zlasti na območjih, kjer jih sicer ni
dovolj. S stališča upravljanja z divjadjo so kaluže predvsem pomembne za divjega prašiča in
jelenjad. V loviščih, kjer živijo tudi populacije divjih prašičev, ki delajo največ škode na
kmetijskih površinah, lovci izdelajo točke privabljalnega krmljenja in s tem zmanjšujejo
škodo na kmetijskih površinah, ki so jo po zakonu tudi dolžni poravnati, v kolikor ne
dosegajo plana odstrela, prav kalužanje je najbolj pogosto poleti, ker jih mokra in blatna dlaka
hladi v vročih poletnih dneh. Najraje imajo velike kaluže, ki imajo redko blato, v katerih se
valjajo tako, da si blato lahko nanesejo na vse dele telesa. Zraven kaluž pa imajo tudi
čohališča. Spodaj na sliki številka trinajst. Največkrat se po kalužanju drgnejo ob drevesa, s
tem pa označijo svoj teritorij in odstranijo kožne zajedavce (Kastelec, 2006).
Divji prašiči občasno obiskujejo tudi solnice, ki so načeloma namenjene predvsem jelenjadi in
srnjadi (Krže, 1997).
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Slika 20: Kaluže

Vir: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_kastelec_matjaz.pdf

7.7.1 Pravilno vzdrževanje kaluž
Kjer živi jelenjad in na območjih prisotnosti divjega prašiča, moramo vzdrževati vsaj ti kaluže
na 1000 ha. Iz njih moramo redno odstranjevati kamenje, vejevje, listje in ostale organske
snovi. Za ureditev kaluž so najprimernejša mesta z nepropustnimi tlemi, v kolikor to ni
mogoče močno poteptajte oz. zahodite dno kaluže in urejenih brežin. V kolikor postavljamo
kalužo na kraških prepustnih tleh, je priporočljiva uporaba ilovice, ki bo zadrževala odtekanje
vode (Kastelec, 2006).
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7. 8 LOVSKA KOČA

Slika 21: Lovska koča LD Vodice

Avtor: Mirjam Kristan

Vsaka družina ima lovsko kočo, ki je namenjena druženju, sestankom, praznovanjem ... vseh
članov lovske družine in njihovim gostom. Navadno so zidane ali lesene (Šetinc, 1995).
Naša lovska koča je zidana, v spodnjem nadstropju ima sanitarije, kuhinjo in večji prostor s
kaminom, kjer zbiramo trofeje, potekajo seje in druženja. V zgornjem nadstropju imamo dve
sobi s pogradi, kjer lahko tudi prenočimo. Okolica je urejena in opremljena z lesenim
kozolcem, ki ga uporabljamo za drvarnico. Pogost hobi lovcev je tudi balinanje, ki je del
slovenske kulturne dediščine in krasi zunanjost marsikatere lovske koče. Primer lovske koče v
LD Vodice vidimo na sliki enaindvajset.
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7. 9 BIVAKI

Slika 22: Bivak
Vir: http://en.hribi.net/slika.asp?pot=25466

Bivaki so lovski objekt, ki je prikazan na sliki 22. Namenjeni so prenočitvi oz. bivanju člana
lovske bratovščine. Običajno so postavljeni na območjih, kjer človeška noga ne stopa ravno
pogosto in ko lovec nadzira taka lovišča ima možnost naporno pot razdeliti na več dni. V
lastni lovski družini bivakov nimamo, saj imamo majhen in prehoden teren (Šetinc, 1995).

8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Cilji raziskave
Skladno s predmetom in problemom sem postavila naslednje cilje raziskave.
Ugotoviti, ali LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe.
Ugotoviti, koliko visokih prež je postavljenih v lovišču LD Vodice.
Ugotoviti, koliko ur letno je član LD Vodice dolžan opravljati prostovoljno neplačano
delo.
Ugotoviti, katere lovske objekte ima v lovišču LD Vodice.
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Ugotoviti, kdo bi prevzel odgovornost, če bi se otrok pri igri na visokih prežah
poškodoval na ravnokar obnovljeni visoki preži.
Ugotoviti, kaj stori posameznik, v kolikor povozi divjad.
Ugotoviti, ali se člani LD Vodice ukvarjajo z lovsko umetnostjo.

8.2 Hipoteze
Skladno s postavljenimi cilji sem opredelila naslednje hipoteze.
LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe.
V lovišču LD Vodice je približno štirideset visokih prež.
Vsak član lovske družine je dolžan prispevati vsaj 50 ur prostovoljnega dela letno.
LD Vodice ima v lovišču postavljenih vsaj pet različnih lovskih objektov.
Uporaba visokih prež za igro ali počitek je na lastno odgovornost.
V primeru povoza divjadi moramo poklicati policijo.
Med člani LD Vodice so tudi posamezniki, ki se ukvarjajo z lovsko umetnostjo.

8.3 Metoda dela
Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja bom kot instrument raziskovanja
uporabila intervju. Izveden bo s predsednikom oziroma starešino Lovske družine Vodice
Edvardom Bohincem. Vprašanja bodo odprtega tipa. Intervju bo podroben in z njim bom
pridobila vse podatke o delovanju LD Vodice, namenu, gradnji in obnavljanju lovskih
objektov.

8.4 Rezultati
Hipoteza 1
LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe.

POTRJENA
Hipotezo potrjujem, saj je starešina Edvard Bohinec na vprašanje, ali LD Vodice deluje po načelu
trajnostne rabe, odgovoril: »Vsak član lovske družine se je dolžan držati načela trajnostne rabe in
tudi podpiše Etični kodeks slovenskega lovca, ki v prvem členu navaja, da bo novi član zelene

bratovščine načrtoval in uresničeval varstvo narave in življenjski prostor za divjad, gojil in
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odstrelil toliko divjadi, da bo uravnoteženo z varstvom in trajnostno rabo narave ter z odstrelom
divjadi po spolni in starostni strukturi, ki je uravnotežen s prirastkom, ter se bo držal načela
trajnostne rabe. Kot Starešina LD Vodice vodim člane v tem duhu, za najvišje dobro divjadi,
narave in posledično človeštva.«

Hipoteza 2
V lovišču LD Vodice je približno štirideset visokih prež.

POTRJENA
Hipotezo sem potrdila, saj je starešina LD Vodice v intervjuju na vprašanje, koliko visokih
prež imajo postavljenih, navedel, da uporabljajo in skrbijo za kar 37 obršnjakov.

Hipoteza 3
Vsak član lovske družine je dolžan prispevati vsaj 50 ur prostovoljnega dela letno.

NI POTRJENA
Hipoteze ne morem potrditi zaradi prevelikega odstopanja. Starešina je namreč na vprašanje,
koliko ur letno je član LD Vodice dolžan opravljati neplačano delo v namen doseganja ciljev
LD Vodice, dejal: »Vsak član naj bi letno prispeval vsaj 16 ur neplačanega dela, vendar na
žalost nekateri ne prispevajo niti ure, nekateri pa so popolnoma predani doseganju ciljev LD
Vodice.«

Hipoteza 4
LD Vodice ima v lovišču postavljenih vsaj pet različnih lovskih objektov.

DELNO POTRJENA
Hipotezo sem potrdila, saj je starešina na vprašanje, katere lovske objekte ima v svojem
lovišču LD Vodice, navedel natanko štiri različne objekte. To so visoke preže ali obršnjaki,
solnice, lovski dom in krmišča za malo divjad. Za kaluže člani bratovščine ne skrbijo, jim jih
nudi okolje samo, ker je območje LD Vodice dokaj vodnato in ker divji prašiči zadnjih
petnajst let niso bili prebivalci območja, ampak se v lovišču pojavljajo šele zadnja štiri leta, ne
prav pogosto. Povedal je tudi, da bivakov zaradi majhnega lovišča ne potrebujejo in prav tako
ne lovskih stez, saj so značilne za neprehodna območja, katerih njihovo nižinsko lovišče
nima.
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Hipoteza 5
Uporaba visokih prež za igro ali počitek je na lastno odgovornost.

POTRJENA
Hipotezo sem potrdila; starešina je na vprašanje, kdo bi odgovarjal v primeru, da bi se otrok
poškodoval med igro na visoki preži, ki je bila obnovljena, povedal, da je uporaba viskih prež
na lastno odgovornost! Niso namenjene igri otrok in ne sprehajalcem, v tem primeru bi
morali prevzeti odgovornost starši, ne glede na to, ali so bili prisotni ali ne.

Hipoteza 6
V primeru povoza divjadi moramo poklicati policijo.

POTRJENA
Hipotezo sem potrdila. Na koga naj se obrnemo, če povozimo divjad, je predsednik LD
Vodice odgovoril, da pokličemo policijo 112. V kolikor imamo sklenjeno zavarovalno polico
z dodatkom za povoz divjadi, krije škodo zavarovalnica. V nasprotnem primeru škodo krije
lastnik vozila oziroma povzročitelj.

Hipoteza 7
Med člani LD Vodice so tudi posamezniki, ki se ukvarjajo z lovsko umetnostjo.

POTRJENA
Hipotezo sem potrdila, saj je starešina Edvard Bohinec navedel kar tri člane, ki se ukvarjajo z
lovsko umetnostjo. Lovec Miha Vurušič poje v Lovskem pevskem zboru Medvode, Barbara
Bohinec trobi na lovski rog in Marjan Oblak ustvarja čudovite lovske motive z rezljanjem na
puškinih kopitih in urah.

8.5 Razprava
Spoznala sem, da lovce in lovsko družino povezuje globoka vez, ki ji lahko rečemo ljubezen
do narave v namen trajnostne rabe. Presenečena sem ugotovila, da manj kot polovica članov
LD Vodice resno, odgovorno in vsakodnevno skrbi, da družina doseže svoje cilje. Torej
nekateri vložijo za cilje družine dnevno po nekaj ur, nekateri pa se pojavljajo občasno na
srečanjih, obveznih sestankih in praznovanjih. Pa vendar vsi prispevajo toliko prostega časa,
kolikor ga imajo oziroma odvisno od volje posameznika. Zanimivo se mi zdi tudi dejstvo, da
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je na območju LD Vodice kar 40 % povoza, glede na plan letnega odstrela, ki je namenjen
uravnavanju številčnosti populacije divjadi. Lovske objekte lovci postavljajo po potrebi glede
na lovišče, s katerim upravljajo. V LD Vodice imajo zato samo krmišča za male divjadi,
lovsko kočo, solnice in visoke preže ali obršnjake. Glede na to, da je lovišče na vodnatem
območju, izdelava kaluž ni potrebna za občasne prehode divjih prašičev, ki se v lovišču
pojavljajo šele zadnja štiri leta, prej pa petnajst let o njih ni bilo ne duha ne sluha. Lovske
družine namreč gradijo objekte po potrebi, izgradnjo pa mora odobriti Zavod za gozdove.
Spoštovanja vredno se mi zdi, da svoj prosti čas namenjajo skrbi okolju in divjadi,
obnavljanju objektov, ustvarjanju lovskih motivov, nadaljujejo tradicijo in se dosmrtno držijo
členov Etičnega kodeksa Slovenskih lovcev.

8.6 Sklep
LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe, saj je njihov najvišji cilj skrb za naravo in za
divjad, s katero si ljudje delimo življenjski prostor. Svojo odgovornost sprejmejo s podpisom
Etičnega kodeksa slovenskega lovca in zaprisego po opravljenem lovskem izpitu. Poleg
mnogih nalog, ki jih navaja letni delovni načrt družine, je tudi skrb za lovske objekte. Na
območju lovišča se nahajajo naslednji lovski objekti: visoke preže ali obršnjaki, lovska koča,
solnice in krmišča za malo divjad. Starešina Edvard Bohinec je opozoril, da vsak posameznik
v primeru poškodbe na lovskih objektih nosi odgovornost, ne glede na to, ali je objekt v
poškodovanem ali obnovljenem stanju. Vsak član zelene bratovščine naj bi letno prispeval
vsaj 16 ur neplačanega dela, vendar pri doseganju ciljev lovske družine aktivno sodeluje samo
13 članov od 33-ih, kar pomeni, da v kolikor želijo cilje doseči, nekateri prispevajo mnogo
več prostega časa oz. je lovska družina prioriteta njihovega prostega časa. V kolikor
povozimo divjad, moramo poklicati policijo, ki ukrepa dalje. V LD Vodice se kar trije člani
ukvarjajo z lovsko umetnostjo, se izražajo in bogatijo kulturo za naše zanamce.

- 47 -

Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta

Kristan Mirjam; Lovski objekti

9 ZAKLJUČEK
Lovska zakonodaja določa, da so lovski objekti lovske koče, bivaki, krmne njive, solnice,
kaluže, krmišča in lovske steze. V diplomskem delu sem jih slikovno predstavila in opisala
njihov namen ter raziskala, za katere objekte skrbi in jih ima LD Vodice. Razvoj Lovske
zveze Slovenije v dandanašnjo obliko sega v leto 1907, ko je Lovrenčič dal pobudo, zbral
istomisleče, ki so ustanovili prvi Slovenski lovski klub in ga kmalu preimenovali v društvo. S
pestro zgodovino, pogostim spreminjanjem imen in z osamosvojitvijo Slovenije je postala
samostojna enota Lovska zveza Slovenije, ki ima pod okriljem kar 418 lovskih družin. Etični
kodeks, ki ga mora vsak član zelene bratovščine podpisati, da bo, tako kot ostale lovske
organizacije in člani lovskih družin, ohranjal lovsko kulturo, lovske šege in navade, ki sem jih
v diplomskem delu opisala. Lovstvo pušča močne sledi v slovenski kulturi in tudi med člani
LD Vodice najdemo umetniške duše, ki prispevajo k lovski umetnosti.
V empiričnem delu sem opravila intervju s starešino LD Vodice Edvardom Bohincem, glede
delovanja in o odgovornostih članov LD Vodice. LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe,
saj je njihov najvišji cilj skrb za naravo in za divjad, s katero si ljudje delimo življenjski
prostor. Svojo odgovornost sprejmejo s podpisom Etičnega kodeksa slovenskega lovca in
zaprisego po opravljenem lovskem izpitu. Poleg mnogih nalog, ki jih navaja letni delovni
načrt družine, je tudi skrb za lovske objekte. Na območju lovišča se nahajajo naslednji lovski
objekti: visoke preže ali obršnjaki, lovska koča, solnice in krmišča za malo divjad. Starešina
Edvard Bohinec je opozoril, da vsak posameznik v primeru poškodbe na lovskih objektih nosi
odgovornost, ne glede na to, ali je objekt v poškodovanem ali obnovljenem stanju. V kolikor
povozimo divjad, moramo poklicati policijo, ki ukrepa dalje. V LD Vodice se kar trije člani
ukvarjajo z lovsko umetnostjo.
Lovstvo v Sloveniji je del kulturne dediščine in je vpeto v slovensko kulturo. Vsak
posameznik preživlja prosti čas na svoj način, vsakdo ima svoje interese in skupni interesi
družijo nas lovce. Delimo si ta svet in ljudje moramo iskati in razmišljati o sonaravnih načinih
bivanja, ki morajo slediti modernim smernicam trajnostne rabe.
Starešina Edo Bohinc je dobro povedal, posadi toliko, da bo dovolj za živali in zate. Na te
besede se spomnim vsakič, ko opazim, da so mi srne pojedle vse popke jagod. In prav je tako.
Drugo leto bom posadila več, ne vem če dovolj.
Pisanje diplomskega dela mi večjih težav ni povzročalo, saj sem članica LD Vodice in sem v
pripravniški dobi ter na lovskem izpitu spoznala večino literature.
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12 PRILOGE
12.1 Navajam vprašanja intervjuja s predsednikom LD Vodice.
Ali LD Vodice deluje po načelu trajnostne rabe? Opišite.
Vsak član lovske družine se je dolžan držati načela trajnostne rabe in tudi podpiše Etični
kodeks slovenskega lovca, ki v prvem členu navaja, da bo novi član zelene bratovščine
načrtoval in uresničeval varstvo narave in življenjski prostor za divjad, gojil in odstrelil toliko
divjadi, da bo uravnoteženo z varstvom in trajnostno rabo narave ter se bo z odstrelom divjadi po
spolni in starostni strukturi, ki je uravnotežen s prirastkom, držal načela trajnostne rabe. Kot
starešina LD Vodice vodim člane v tem duhu, za najvišje dobro divjadi, narave in posledično
človeštva.

Kdo Vas je navdušil, da ste postali član LD Vodice, koliko ste bili stari ob vstopu v LD
Vodice in koliko let ste že aktivni član?
Za lovstvo in vstop v lovsko družino me je navdušil že pokojni tovariš Toni Franc, ko sem
dopolnil 24 let. Aktivni član sem že 44 let.
Opišite svoje delo in funkcije, ki ste jih do danes opravljali v LD Vodice.
Po pripravniški dobi, ki je trajala 3 leta, sem nato bil član, leta 1979 sem bil v lovskem
odboru, z letom 1984 pa sem postal starešina oz. predsednik LD Vodice.

Ali je loviti naravno? Utemeljite svoj odgovor!
Seveda je loviti naravno, saj so bili naši predniki odvisni od lova, ker so se z njim preživljali.
Dandanes je lov pomemben za uravnavanje populacije živali in sobivanja z vedno številčnejšo
človeško populacijo. Vedno pa mora biti lov lovsko pravičen.
Kako bi deset let staremu otroku razložili pomembnost delovanja lovske družine?
Moja razlaga bi bila enostavna za mladi um. Vsaka organizacija ima dobre in slabe lastnosti.
Lovstvo pomeni biti v naravi in z njo živeti.
Ali člani LD Vodice ozaveščajo prebivalce občine Vodice o pomembnosti delovanja LD
Vodice?
Ozaveščanje občanov poteka preko občinskega glasila Kopitarjev glas in elektronskih
obvestil.
- 51 -

Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta

Kristan Mirjam; Lovski objekti

Ali je obstoj LD za našo družbo nujen? Utemeljite.
Da, saj dandanašnja organizacija lova obstaja od leta 1910. Človek lovi že od prazgodovine in
glede na to, da se populacija ljudi iz leta v leto povečuje, je nadzor nad ohranjanjem habitatov
za divje živali vedno bolj nujen. Menim, da v kolikor LD ne bi obstajale, dandanes
raznolikost divjadi ne bi bila tako pestra.
Ali člani LD Vodice vsaj enkrat letno predavajo osnovnošolcem o pomembnosti in
namenu delovanja lovskih družin v Sloveniji?
Vsako leto predstavniki LD Vodice obiščemo Osnovno šolo Vodice in tri vrtce v občini
Vodice. Odpeljemo jih v gozd, kjer jim predstavimo razmišljanja nas lovcev. Spoznajo tudi
nekaj lovskih objektov ter jim pojasnimo njihov namen.
Kakšne so naloge starešine oz. predsednika v LD Vodice?
Starešina vodi LD in skrbi za tovariško-prijateljski odnos med člani, sodeluje z LZS ( Lovsko
zvezo Slovenije) in ZDL (Združenjem lovskih družin), obenem pa ob pomoči lovskega
odbora načrtuje delovanje LD Vodice.

Kdaj je bila ustanovljena LD Vodice?
LD Vodice je bila ustanovljena leta 1954.
Koliko meri lovišče LD Vodice in kako je razdeljeno?
Lovišče LD Vodice meri 3335 Ha.
Koliko članov ima LD Vodice?
V LD Vodice je 33 članov.
Koliko članov aktivno sodeluje pri opravljanju nalog LD Vodice?
Pri izvajanju nalog LD Vodice aktivno sodeluje 40 % članov, torej 13 članov.
Kolikšna je povprečna starost članov LD Vodice?
Povprečna starost članov je 61 let.
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Kako poteka izobraževanje novih članov v LD Vodice?
Ob sprejemu novega člana v LD Vodice mu družina določi 2 mentorja, ki novemu članu
predajata vse svoje znanje. Vsak lovec mora v pripravniški dobi opraviti izpit, ki je sestavljen
iz: zgodovine lova in razvoja lovstva na Slovenskem, lovskih šeg in običajev, lovske etike in
odnosov z javnostjo, ekologije divjadi in ekosistemov, varstva narave in divjadi, sodelovanja
z drugimi uporabniki prostora, gospodarjenja z divjadjo, biotehničnih del v lovišču, lovnih
naprav in objektov, bolezni divjadi in psov, lovske kinologije, ekologije divjadi: srnjad,
jelenjad, divji prašič, gams, kozorog in muflon, gozdne in poljske kure, zveri, zajci in
glodavci, ptice pevke, ujede in sove, vodna in obvodna perjad, ravnanja z uplenjeno divjadjo,
lovsko orožje, osnove balistike in optike, osnove ocenjevanja lovskih trofej, načini lova in
lovske zakonodaje (Vasa, 2012).
Zakaj naša družba potrebuje Lovske družine? Utemeljite.
Lovska družina je povezovalni člen med divjadjo in človekom, ki je njen naraven prostor
naselil. Zaradi uravnavanja populacije je sobivanje usklajeno.
Katere lovske objekte ima v svojem lovišču LD Vodice?
Lovski objekti v LD Vodice so: visoke preže, solnice, lovski dom in krmišča za malo divjad.
Ker se naše lovišče nahaja na vodnatem območju, narava sama priskrbi za kalužiranje divjih
prašičev, ki se sedaj samo občasno pojavljajo v lovišču in niso stalni prebivalci območja.
Bivakov zaradi majhnega lovišča ne potrebujemo. Prav tako ne lovskih stez, saj so značilne za
neprehodna območja, katerih naše nižinsko lovišče nima.
Kakšen je letni plan delovnih akcij LD Vodice v letu 2014?
Na koga naj se obrnemo, če povozimo divjad? Kdo financira nastalo škodo?
Ob povozu divjadi pokličemo policijo 112. V kolikor imamo sklenjeno zavarovalno polico z
dodatkom za povoz divjadi, krije škodo zavarovalnica. V nasprotnem primeru škodo krije
lastnik vozila oziroma povzročitelj.
Je v vašem lovišču veliko povoza divjadi? Koliko, glede na plan odstrela?
V našem lovišču je povoza veliko, kar 40 % načrtovanega odstrela.
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Koliko visokih prež je postavljenih po lovišču?
V našem lovišču imamo 37 visokih prež. Mobilnih ne uporabljamo.
Iz katerih materialov gradite visoke preže? Katero vrsto lesa največ uporabljate?
Visoke preže gradimo pretežno iz smrekovega in kostanjevega lesa.
Koliko krmišč imate v lovišču? Kdaj so krmišča napolnjena in s čim?
V našem lovišču se nahajajo tri krmišča za malo divjad.
Ali postavljate solnice? Koliko ste jih postavili v vašem lovišču?Kdaj jih napolnite?
V našem lovišču imamo postavljenih 36 solnic, polnimo jih na prehodu z zime na pomlad, ko
je v naravi že dovolj tekoče vode, ker sol živali dehidrira in obenem nahrani z nujno
potrebnimi minerali. Če bi solnice polnili pozimi, bi naredili več škode kot koristi.
Ali v vaši lovski družini člani skrbijo za krmne njive?
Krmnih njiv naše lovišče nima. Hrano za divjad kupimo.
Koliko bivakov je postavljenih v LD Vodice? Kakšen je njihov namen?
V našem lovišču lovskega objekta bivakov ne potrebujemo, saj je lovišče relativno majhno in
naši člani ne potrebujejo prostora za nočitev, ko se odpravijo na lov. Potrebni so na bolj
neprehodnih loviščih.
Koliko lovskih stez imate v lovišču? Čemu so namenjene?
Podobno velja za lovske steze, saj so potrebne na visokih območjih, kjer gozdnih poti ni. Tam
imajo lovske družine veliko dela z lovskimi stezami. Naše lovišče jih ne potrebuje.
Komu so namenjeni lovski objekt kaluža in kakšna je funkcija objekta?
Kaluže so namenjene divjim prašičem, saj z namakanjem odstranjujejo kožne zajedavce,
muhe in komarje.

Kako poteka organizacija obnavljanja lovskih objektov?
Lovske objekte obnavljamo po potrebi oz. skladno z letnim načrtom delovnih akcij.
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Kdo prispeva material za obnavljanje lovskih objektov?
Material prispeva LD in člani.
So lovski objekti bili kdaj namerno poškodovani s strani prebivalcev lovišča? Kako ste
ukrepali? Kdo je odgovarjal za nastalo škodo?
Ne dogaja se pogosto, pa vendar se je že zgodilo. Obvestili smo policijo in na podlagi
zapisnika vložili odškodninski zahtevek.
Ali za obnovo objektov najemate zunanje sodelavce ali so vaši člani usposobljeni za
obnovo?
Ne, člani so usposobljeni za obnovo.
Katerega leta je bila zgrajena lovska koča LD Vodice? Kdo je gradnjo financiral?
Objekt lovska koča LD Vodice je bila zgrajena l. 1961. Gradnjo so financirali takratni člani.
Koliko ur letno je član LD Vodice dolžan opravljati neplačano delo v namen doseganja
ciljev LD Vodice?
Vsak član naj bi letno prispeval vsaj 16 ur neplačanega dela, vendar na žalost nekateri ne
prispevajo niti ure, nekateri pa so popolnoma predani doseganju ciljev LD Vodice.
Kdo bi odgovarjal v primeru, da bi se otrok poškodoval med igro na visoki preži, ki je
bila obnovljena?
Uporaba visokih prež je vedno na lastno odgovornost! Niso namenjene igri otrok in v tem
primeru bi morali prevzeti odgovornost starši, ne glede na to, ali so bili prisotni ali ne.
Se vi osebno ukvarjate s katerim področjem lovske umetnosti?
Ne.
Koliko vaših članov se ukvarja z lovsko umetnostjo? Katero?
Z lovsko umetnostjo se ukvarjajo trije člani LD Vodice:
Marjan Oblak − rezljanje lesa in puškinih kopit
Barbara Bohinc − trobljenje na lovski rog
Miha Vurušič − petje v lovskem pevskem zboru
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12.2 Razpored delovnih akcij in ostalih dejavnosti članov v LD Vodice v
letu 2014
Zbor za vse delovne akcije je vedno določenega dne ob 8-ih, lovski dom Selo 10.
Za vsako delovno akcijo prinesite s seboj akciji primerno orodje, oblačila in obutev.
2.–23. 2.
9. 3. (nedelja)
22. 3. (sobota)
29. 3. (sobota)
21. 4.

26.−27. 4. (sobota in nedelja)
26. 4. (sobota)
3.5. (sobota)
3.−4. 5. (sobota in nedelja)
10. 5.(sobota)
24.−25. 5. (sobota in nedelja)
7. 6. (sobota)
6. 9. (sobota)

13. 9. (sobota)

Polnjenje solnic po lovišču in obnova uničenih
Obhod lovišča, kontrola visokih prež
Zasaditev 20 kom listavcev (lovski gozd)
Popravilo visokih prež
Velikonočni ponedeljek
–
tradicionalen pohod na kmečki turizem »Blaž«
Dobeno ob 9h
Nastrel pušk risanic med 7-ih in 9-ih.
Spomladanski posvet v lovskem domu ob 18h
Nastrel pušk risanic za zamudnike med 7-ih in 8ih.
Popravilo visokih prež in obnova lovske meje
Postavitev nevidne kemične ograde po lovišču in
obnova lovske meje
Popravilo in obnova visokih prež
Družinska tekma v streljanju na tarčo srnjaka in
glinaste golobe ob 9-ih
Jesenski posvet LD Vodice v lovskem domu ob
18-ih in manjša slovesnost ob 60-letnici
delovanja LD Vodice
Postavitev nevidne kemične ograde po lovišču

DELOVNE AKCIJE SO PO POSLOVNIKU LD VODICE OBVEZNE.
VAŽNO! Po opozorilu lovskega inšpektorja se mora vpis v evidenčno knjigo o izvzemu
divjadi iz lovišča voditi sproti, z vnosom v program Lisjak (ZGS in OZUL).
Zaradi zgoraj navedenega opozarjam člane, uplenitelje in najditelje povožene ali poginule
srnjadi, da po 3 dneh uplenitve ali najdbe prinesejo trofejo za v vitrino in levo spodnjo
čeljust (seveda primerno skuhano in očiščeno) v lovski dom Selo 10 in o tem obvesti
gospodarja LD Vodice. Delovne akcije si lahko organizirate tudi po dogovoru, po končanem
delu pa obvestite gospodarja ali pa zapišete v knjigo, ki je v lovskem domu.
Da ne bi prihajalo do napak pri vnosu parkljaste divjadi (srnjad) v lovsko-informacijski sistem
Lisjak in v Evidenčno knjigo odvzema srnjadi je treba v dvomih pri starostni strukturi vprašati
gospodarja ali člana komisije za ocenjevanje trofej.
Lovski zdravo!!
IO LD Vodice
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12.3. UČITELJEVA PRIPRAVA

Priimek in ime učitelja/kandidata: Mirjam Kristan
Šola: OŠ

2 šolski uri
Razred: 6

Predmet: Naravoslovje
Učna tema: Ekosistemi, Živa narava

Učna enota: Gozd, Vplivi človeka na okolje;

Lovske družine in divjad
Operativni učni cilji:
spoznajo, da populacijo sestavljajo vsi osebki neke vrste, ki v določenem času živijo
skupaj na določenem prostoru in da imajo populacije v ekosistemu določeno vlogo
(proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci),
spoznajo, da lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja in se ob
tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje,
spoznajo, da moramo pri vrednotenju učinkovitosti in posledic izkoriščanja naravnih
virov poleg ekonomskih kriterijev upoštevati tudi okoljske kriterije,
spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih virov ter se
zavedajo gospodarnega ravnanja z njimi,
spoznajo cilje delovanja Lovskih družin, lovsko opazovalnico in izdelovanje solnice
spoznavanje in poimenovanje najpogostejših drevesnih vrst, ugotavljajo razlike in
podobnosti; ogledajo si lovsko prežo, spoznavajo gozdni bonton

Didaktična (-e) oblika (-e):
Frontalna, skupinska

Metoda (e):
razlage in razgovora, slikovne priloge, izkušenjsko učenje-obisk gozda

Učna sredstva:
a) Učila:
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solnica, lovska opazovalnica, listje dreves

IZVEDBENI NAČRT
Faze
Učitelj

Uvajanje
(pripravljanje)

Učna strategija
Učenec

Predstavim gosta:
starešino lovske
družine, ki bo
učencem razložil
funkcije lovskih
družin. Razdelim
liste in jih prosim,
da vsak napiše
divjo žival, ki
prebiva v gozdu
in vrsto drevesa.
Napeljem jih na
pomembnost
lovskih družin za
naše življenje, saj
ugotovimo, da so
za človeka še
kako
zelo
pomembne. Nato
se
z
gostom
odpravimo
v
bližnji gozd.

Napišejo asociacije in
oddajo liste. Nato
sodelujejo
pri
razgovoru o pomenu
lovskih
družin.
Odpravimo se v gozd.
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Metode/
Čas
oblike dela

O:
Frontalna
M;
Razlage in
razgovora,
izkušenjsko
učenje,

25 min

Učila in
učni
pripomoč
ki
U:
list
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Učna strategija
Učenec

Ustavimo se pred
lovsko
Novo znanje
opazovalnico,
(Obravnava nove kjer vodenje ure
snovi)
prevzame gost in
učencem zaupa
naloge in cilje
lovskih
opazovalnic,
lovskih
družin,
spoznajo divjad
njihovega okolja
in obenem tudi
ponovijo drevesne
vrste. Nato gost
pokaže, iz česa
lovci
naredijo
solnico, razloži
možne
načine
izdelave in namen
solnic. Gost vodi
izdelavo solnice.
Ponovimo snov,
Ponavljanje in ki je bila za
učence
nova,
zaključek
skozi pogovor in
se
sprehodimo
nazaj do šole.
Skupaj z učenci
se
zahvalimo
lovcu za obisk in
znanje, ki nam ga
je posredoval.

Predebatiramo
asociacije in ponovimo
drevesne vrste ter v
naravi
najdemo
njihove liste. Poslušajo
razlago in sodelujejo z
vprašanji
in
spoznavajo
divje
živalske
vrste
in
drevesa.

Metode/
Čas
oblike dela

O:
Frontalna

50 min

M;
Razlage in
razgovora,
izkušenjsko
učenje,

Učenci izdelajo solnico
in spoznajo namen
objekta.
Sklepajo, prihajajo do O:
20 min
zaključkov, vprašajo, Frontalna
če karkoli ne razumejo.
M;
Razlage in
razgovora,
izkušenjsko
učenje

- 59 -

Učila in
učni
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VSEBINSKA PRIPRAVA:
Učencem predstavim gosta, člana lovske družine, ki ga učenci lepo pozdravijo. Prosim
učence, naj vsak na list napiše eno divjo žival in drevesno vrsto, asociacije bomo predebatirali
v gozdu. Nato gost razloži, zakaj obstajajo lovske družine in kakšne so njihove naloge.
Odpravimo se v bližnji gozd. Najprej predebatiramo živalske vrste, ki bivajo v gozdu. Vsak
učenec pobere tri različne drevesne liste in nato jim skupaj določimo vrste. Gost nato
učencem pokaže lovsko opazovalnico in razloži namen teh lovskih objektov, opozori tudi, da
je igra na objektih na lastno odgovornost. Razloži gradnjo in delovanje lovske družine.
Njihove naloge in cilje, ki delujejo po načelih trajnostne rabe in trajnostnega razvoja. Učenci
razvijajo čut in spoštovanje do narave. Pogovor nanese tudi na naravne vire in onesnaževanje.
Nato učenci spoznajo funkcijo solnic. Lovski tovariš razloži namen solnic in razloži vse
možne načine izdelave. Učenci nato z gostom izdelajo solnico in jo napolnijo s soljo. Sama
pri izdelovanju sodelujem in opozarjam na nova spoznanja, nato skupaj predebatiramo novo
znanje in utrdimo staro. Odpravimo se proti šoli, kjer se gostu zahvalimo za obisk in za
predano znanje. Učenci za nalogo napišejo kratek povzetek doživetij učne ure v gozdu in
izpostavijo novo znanje.
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