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OB JUBILEJU

V

letu 2012 praznujemo 60-letnico združitve LD Puščava in LD Sv. Lovrenc na
Pohorju v LD Puščava. Lovci bomo ta visoki jubilej, ki je pravzaprav praznik
lovcev nekdanjih dveh lovskih družin in lovcev sedanje Lovske družine Puščava, tako kot se spodobi, dostojno praznovali. Osrednjo proslavo bomo imeli 18. avgusta
2012, v kulturnem domu Jože PETRUN.
Ob 50-letnici združitve in delovanja lovske družine smo izdali zbornik, ki nas izčrpno
popelje skozi celo zgodovino in nam hkrati predstavlja naloge in vizijo razvoja. Danes,
deset let kasneje, ko praznujemo 60. letnico, bi na nek način radi povezali zadnjih deset
let, pri tem pa ne bi radi zanemarili prvih petdeset let našega delovanja. V zadnjem
desetletnem obdobju (od leta 2002 do leta 2012) je prišlo na področju lovstva do velikih sprememb, tako političnih, družbenih in normativnih. Leta 2004 je bil sprejet novi
Zakon o divjadi in lovstvu, leta 2008 pa njegove spremembe. Zakon sicer ni najboljši,
pomembno pa je, da je ohranil dosedanjo teritorialno ureditev lovstva in da je divjad
državna in ne nikogaršnja last. Leta 2009 smo od države pridobili koncesijo za upravljanje z loviščem Puščava za dobo dvajset let. Čeprav se je lovišče v primerjavi s prejšnjo
površino zmanjšalo za 233 ha, lovci LD Puščava s ponosom zremo na preteklih 60 oz.
zadnjih 10 let delovanja. Ponosni smo na opravljeno delo naših predhodnikov in tudi
sedanjih članov. Rezultati so vidni in trajni. Velikokrat pomislimo tudi na preminule
lovske tovariše (člane), s katerimi smo soustvarjali in prehodili mnogo zelenih stečin.
Za nastanek dobre lovske organizacije sta potrebna čas, izkušnje njenih članov in predanost lovski organizaciji. Zato je, ne glede na vzpone in padce, lovska družina lahko
upravičeno ponosna na 60 letno delo in lovsko tradicijo. Nadaljujemo delo naših dobrih
prijateljev, lovski organizaciji predanih lovcev. Imamo šestdesetletne bogate izkušnje
ter potrebno strokovno znanje o lovstvu in prav zaradi teh smo uspeli ohraniti veliko
živalsko raznolikost v lovišču, s katerim upravljamo. Naše lovsko delo je in bo temeljilo
na ohranjanju in varstvu divjadi kot naravnega bogastva in ohranjanju čistega in ljudem
prijaznega okolja ter na prostovoljnosti in ljubezni do narave. To so naše neprecenljive
vrednote, brez katerih ne bi mogli opraviti vseh nalog, ki jih imamo kot lovska organizacija. Naše delo je poplačano, ko vidimo zdrave krajinske populacije divjadi in njen
življenjski prostor, ki na območju našega lovišča še ni močno okrnjen in onesnažen. Pri
vsem tem pa se moramo zavedati, da je človek s svojim neodgovornim obnašanjem in
početjem že zdavnaj porušil ravnotežje v naravi. Prvobitne neokrnjene narave, ki sama
uravnava vse dogajanje, ni in je ne bo več. In če je človek naravno ravnovesje porušil,
potem je dolžnost nas lovcev, da ga po svojih najboljših močeh vzdržujemo tako, da
umno in dogovorno gospodarimo z divjadjo in da smo kritični do vseh tistih posegov v
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okolje, ki lahko prizadenejo človeka in pestrost avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst.
Delo vsake organizacije se nadaljuje v okoliščinah, v katerih je treba iskati odgovore na
nove izzive. Četudi nam ni dano videti daleč v prihodnost, pa se lovci tudi vidimo kot
lovska družina, ki dobro gospodari in po svojih najboljših močeh izboljšuje življenjske
razmere za avtohtono divjad ter tako ohranja naravno ravnovesje. Poleg skrbi za divjad
in lovišče si bomo še naprej prizadevali za prijetno vzdušje in počutje vseh članov v
lovski družini. Pri tem ne smemo pozabiti, da dobro lovsko organizacijo naredijo njeni
člani, ki iz svoje notranje potrebe želijo dati svoj prispevek k razvoju lovstva in lovske
družine, kraja in lokalne skupnosti kot celote. Naša obveznost je, da uspešno nadaljujemo našo lovsko tradicijo in da s svojim predanim delom in pravilnim ter odgovornim
odnosom do narave in okolja, lovskega tovarištva, prijateljstva in poštenja vsak po svojih najboljši močeh pomagamo ustvarjati in dograjevati našo lovsko družino v ponosno
in homogeno organizacijo.
Leta 2011 smo dokončali izgradnjo zbiralnice uplenjene divjadi, asfaltirali njeno okolje,
vendar je pred nami še veliko nalog. Zmogli jih bomo, če nas bodo pri tem vodili skupni
interesi in volja po skupnem dobrem.
Starešina LD Puščava
Milan KRANJC

4

60 let Lovske družine Puščava

BESEDA GOSTOV

»

Lov je šola preudarnosti, vztrajnosti in doslednosti, šola prisotnosti duha, šola
hladnokrvnosti. Nikjer človeka bolj ne teptata površnost in vihravost, kot v lovišču. Lov je nemajhnega pomena tudi v ljudskem zdravstvu, saj navaja ljudi zopet k
naravi…...« so zapisali davnega leta 1910.
In kaj lahko rečemo ali zapišemo danes ob tako pomembnem jubileju, kot je 60-letnica
združitve dveh lovskih družin: Lovske družine Puščava in Lovske družine Lovrenc na
Pohorju?

Odgovor je preprost. Rečemo ali zapišemo lahko veliko, saj je lov tisti, ki je spremljal
človeka vse od njegovega nastanka, skozi vse stopnje razvoja in je v začetku pomenil
preživetje. Ne morem se izogniti dejstvu, da je v preteklosti človek iztrebljal določene
vrste živali, in da se je danes ravnovesje med človekom in naravo bistveno spremenilo.
In ravno VI lovci ste tisti, za katere lahko danes trdim, da ste naravovarstveniki, ki načrtno skrbite, da je lov postal odgovornost do narave in divjadi. Še posebej sem vesel
in kot župan ponosen, ko opažam, da v okviru delovanja lovske družine, z dobro voljo,
pozitivno naravnanostjo, prostovoljnostjo in pripravljenostjo, z žrtvovanjem svojega
prostega časa, dokazujete, da vam je mar za varovanje in ohranjanje narave ter da skrbite za pravilno uravnoteženost različnosti v naravi in v primerih hudih zim in pozeb
pomagate divjadi in drugim prostoživečim živalim.
Prav tako ne morem mimo dejstva, da poleg dela na področju gospodarjenja z loviščem in skrbjo za izboljšanje življenjskih pogojev divjadi in drugih prostoživečih živali
opravite še veliko drugega dela, povezanega z lovstvom in društvenim delovanjem. Z
načrtnim, strokovnim in kvalitetnim delom ste uspeli postaviti moderno zbiralnico
uplenjene divjadi, ki je simbol vaše solidarnosti in prostovoljnosti ter ste uspeli začrtali
tudi pot lovskega turizma, ki je lahko pomembna gospodarska dejavnost naše občine.
Vse to so pomembni pokazatelji vašega dela in pomenijo, da delate pravilno in strokovno z mnogo vloženega znanja, truda in potrpežljivosti.
Spoštovani člani zelene bratovščine!
Hvala vam za do sedaj opravljeno delo. Želim si, da še naprej ostanete zaščitniki in varuhi divjadi in neokrnjene narave, kajti brez vašega dela bi bili prikrajšani za marsikatero
resnico in vedenje o živalskem svetu.
Župan
Joško Manfreda
5

60 let Lovske družine Puščava

RAZVOJ LOVSTVA PO 2. SVETOVNI VOJNI

P

IN USTANOVITEV LOVSKIH DRUŽIN

o koncu 2. svetovne vojne se je začelo organizirati tudi lovstvo. Predsedstvo SNOS
je 5. septembra 1945 izdalo Odlok o začasnem izvrševanju lova, ki je določal, da
lahko lov izvaja le oseba z lovno dovolilnico in to v skladu z odstrelnim načrtom,
ki so ga pripravili okrajni izvršilni ljudski odbori. Dne 23. julija 1946 je bil sprejet Začasni zakon o lovu. To je bil konec dominalno – zakupniškega sistema lova v Sloveniji.
Pravico do lova je imel vsak državljan (lovec), neodvisno od tega, če je bil lastnik zemljišča. Uplenjena divjad ni več pripadala posameznikom, temveč lovski organizaciji.
Zakon je tudi predpisal ustanovitev lovskih družin. Tako sta bili ustanovljeni Lovska
družina Puščava, ki je ob ustanovitvi štela 20 članov in je imela lovišče s površino 2920
hektarov ter Lovska družina Sv. Lovrenc na Pohorju, ki je štela 19 članov in je imela
lovišče, ki je merilo 2630 hektarov.

Lovci na območju naše LD pred II. svetovno vojno
Vlada LRS je dne 16. aprila 1949 z odločbo št. 115/1-49 ustanovila državno lovišče republiškega pomena Pohorje. Z odločbo št. XII-26/3-50, z dne 10. 3. 1950, je bila meja
državnega lovišča dokončno določena. Taka meja je ostala do danes. Z ustanovitvijo
tega lovišča sta bili lovišči lovskih družin Puščava in Sv. Lovrenc na Pohorju zmanjšani
skoraj za polovico. Lovišči sta tako bili premajhni za uspešno gospodarjenje z divjadjo,
zato sta lovski družini kmalu dobili naslednje obvestilo:
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»Obveščamo vas, da je ministrstvo za gozdarstvo, Uprava za lovstvo LRS, z odločbo št.
1380/1-50 z dne 24.31950, ustanovila novo lovišče PUŠČAVA, z dosedanjimi lovišči
Puščava in Sv. Lovrenc, vendar na jugu do meje državnega lovišča republiškega pomena Pohorje, na jugovzhodu z delom bivšega lovišča Smolnik in sicer do črte Globokar
/306/ - potok Lobnica.«
Do združitve lovskih družin ni prišlo takoj, ampak v sredini leta 1952, ko so se člani
obeh družin uspeli dogovoriti o ustanovitvi nove skupne družine in o novem vodstvu
ter izvedli ustanovni občni zbor. Tako je nastala skupna Lovska družina Puščava, ki
tako organizirana opravlja svoje poslanstvo še danes. Lovišče združene lovske družine
je merilo 3920 hektarov.

Lovci LD Puščava okrog leta 1960
V letih 1947 in 1949 sta bila sprejeta nova zakona o lovu. Delovanje lovskih organizacij
je urejal zakon o društvih. Lovske družine so se združile v lovske podzveze, te pa v Lovsko zvezo LRS. Lovišča so bila državnega, republiškega in lokalnega pomena. Lovske
družine so morale v proračun Okrajnega ljudskega odbora plačevati zakupnino, ki so
jo imenovali pristojbina. V tem času se je razvilo samoupravljanje. Zaradi nekaterih
sprememb na tem področju je Ljudska skupščina LRS leta 1954 sprejela nov zakon o
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lovu. Leta 1958 se je Republiška lovska zveza preimenovala v Lovsko zvezo Slovenije,
Okrajne lovske zveze pa v Lovske zveze, saj so bili okraji ukinjeni. Leta 1965 je bil sprejet
novi zvezni zakon o lovu, zaradi česar je skupščina SRS dne 30. junija 1966 sprejela nov
Zakon o lovstvu SRS, ki pa se ni veliko razlikoval od zakona iz leta 1954. Leta 1976 je
skupščina SRS sprejela na pobudo Lovske zveze Slovenije nov »Zakon o varstvu, gojitvi
in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč«, ki je z nekaterimi spremembami ostal v veljavi
do leta 2004.

Upravni odbor LD Puščava okrog leta 1970 s takratnimi seniorji. Sedijo (od leve) takratni starešina Hrabro Pernat, Miha Petrič (Klopnovrški Miha), Anton Švajger (Hožič),
Anton Kasjak (Troha) in gospodar Fortunat Paradiž.

Reorganizacija lovstva
Leta 2004 je izšel dolgo pričakovani novi Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 16/2004 in je stopil v veljavo 20.5.2004. Zakon je
določil, da z divjadjo upravlja država, ki pa to lahko pod zakonsko določenimi pogoji
prenese na usposobljeno pravno osebo kot lovsko pravico. Divjad, uplenjena v skladu s
predpisi, postane last upravljavca lovišča. Zakon za nosilca načrtovanja in spremljanja
stanja divjadi določa Zavod za gozdove Slovenije, za nosilce trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo pa upravljavce lovišč.
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Novost zakona je, da se za namen upravljanja z divjadjo površina Republike Slovenije
razdeli na lovsko upravljavska območja (LUO), ki se za izvajanje načrtovanih ukrepov
razdelijo na lovišča in lovišča s posebnim namenom. Upravljavci z lovišči so za dejavnost
lovstva registrirane pravne osebe, ki se morajo po določilih zakona zaradi trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo združevati v območna združenja upravljavcev lovišč (OZUL).
LUO je širša veliko - površinska ekološka celota, v kateri živijo populacije ene ali več
vrst divjadi v vseh letnih časih in jo določajo ekološki dejavniki in življenjske zahteve divjadi, pa tudi naravne ali umetne ovire, ki jih divjad redko ali sploh ne prehaja.
Oblikuje se na podlagi ekoloških dejavnikov in življenjskih značilnosti populacij divjadi
oziroma skupin populacij divjadi, ki živijo na največji površini in imajo največji vpliv
na okolje. Pri tem se celota populacije ne sme deliti, razen v primeru operativno prevelikih območij. Meje LUO je določila vlada, ki je izdala Odlok o lovsko upravljavskih
območjih v republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. List RS št. 110/2004) in je s tem
na območju države ustanovila 15 lovsko upravljavskih območjih. Na območju našega
lovišča je ustanovljeno Pohorsko lovsko upravljavsko območje, v katerega spada 36
lovišč z območja Pohorja in Koroške ter lovišče posebnega pomena Pohorje. Upravljavci teh lovišč so združeni v Pohorsko združenje upravljavcev lovišč (POZUL). Organa
območnega združenja sta zbor upravljavcev, kjer so enakovredno zastopani predstavniki vseh upravljavcev in izvršilni organ. Izvršilni organ izvoli zbor upravljavcev in je
sestavljen iz devetih članov oziroma članic, ki se izvolijo glede na strokovne kriterije
in proporcionalno glede na površino lovišča v lovsko upravljavskem območju. Mandat
članov oziroma članic v izvršilnem organu je petleten. Temeljne pristojnosti izvršilnega
organa območnega združenja upravljavcev so:
■■ urejati stvari strokovne in upravljavske narave članov združenja v povezavi z divjadjo in lovstvom v njihovem imenu in za njihov račun;
■■ usklajevati stvari strokovne in upravljavske narave do državnih organov in Zavoda
ter do Zveze;
■■ organizirati letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti izvedenega načrta odvzema divjadi v sodelovanju z Zavodom;
■■ pripravlja izhodišča za pripravo letnih načrtov po posameznih loviščih;
■■ ostale naloge, ki jih sprejme zbor upravljavcev.
Ustanovni občni zbor POZUL-a je bil 27. 7. 2006. Za predsednika je bil izvoljen mag.
Boris Podvršnik (LD Zreče). Sedež POZUL-a je na Cesti XIV. divizije 36 v Mariboru.
V zakonu je določeno, da so vrste lovskih organizacij naslednje:
■■ lovske družine,
■■ zveza (LZS),
■■ lovišča s posebnim namenom,
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■■
■■

javni zavodi (ZGS),
območna združenja upravljavcev lovišč.

Zakon tako ne pozna več območnih lovskih zvez. Naloge, ki so jih opravljale območne
lovske zveze, novi zakon nalaga zvezi (LZS). Ker so se porodili pomisleki, da LZS naložene naloge, predvsem v zvezi izobraževanja, ne bi mogla učinkovito izvajati za vse
LD v Sloveniji, so članice območnih zvez sprejele sklepe, da območne LZ nadaljujejo z
delovanjem, kar omogoča tudi veljavni Zakon o društvih. Tako v Sloveniji ni prenehala
delovati nobena območna LZ, ena je bila celo na novo ustanovljena (Gornje Posočje).
Članice LZ Maribor so se soglasno odločile o povezovanju v Lovsko zvezo Maribor, ki
bo lovskim družinam na tem področju nudila strokovno pomoč, potreben servis in tudi
zastopala interese lovstva s tega področja. V LZ Maribor je danes včlanjenih 45 LD, ki so
razdeljene v Pohorsko in Slovensko goriško LUO, dve pripadata Ptujsko – Ormoškemu
LUO, dve LD iz Ptujsko – Ormoškega LUO pa sta članici LZ Maribor. Članice LZ Maribor so se dogovorile, da vsa administrativno tehnična dela za potrebe slovenjegoriškega
OZULA opravlja strokovna služba LZ Maribor, vodenje strokovnih nalog pohorskega
OZULA pa izmenjaje vodita mariborska in koroška LZ. Nastale finančne stroške delovanja OZUL-ov pokriva področna LZ. LZ Maribor je pooblaščena, da sprejema pošto,
hrani dokumentacijo in vodi arhiv OZUL-ov.

Spravilo jelena, ki ga je uplenil Rajko Vraber
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Ustanovitev lovišč
V skladu z novim zakonom je bilo potrebno na novo ustanoviti vsa lovišča. Zakon določa, da je lovišče prostorsko zaokrožena zemljiška in vodna površina, ki ne sme biti
manjša od 2.000 ha lovne površine. Glede na naravne ter druge pogoje v prostoru mora
omogočati smotrno in usklajeno razporeditev ter izvajanje v lovsko upravljavskem območju načrtovanih ukrepov in nalog pri upravljanju z divjadjo. Zagotavljati mora tudi
sredstva za povračilo škod od divjadi lastnikom zemljišč in učinkovito spremljati ter
nadzirati upravljanje z divjadjo. Lovišča ustanovi vlada na predlog ministra.
Pri ustanovitvi novih lovišč se je porodil problem. Nekatera lovišča niso izpolnjevala
zakonsko določenega pogoja 2000 ha lovne površine. Med njimi je bilo tudi lovišče LD
Radvanje. Za njih sta obstajali dve možnosti – da se lovišče pripoji eni od sosednjih
lovišč, ali pa ji katero od sosednjih lovišč odstopi manjkajočo lovno površino. Izbrano
je bilo slednje. Za manjkajočo površino se je površina LD Radvanje povečala na račun
LD Ruše. Takratni funkcionarji in uslužbenci Zavoda za gozdove, ki so pripravljali akte
za ustanovitev novih lovišč, so nerazumno posegli tudi v lovišče LD Puščava, ki s problemom premajhne lovne površine LD Radvanje ni imela nič. Enostransko so sklenili,
da se od lovišča LD Puščava odvzame 233 ha površine na območju Smolnika in se ga
pripoji LD Ruše. Člani LD smo bili nad to odločitvijo zgroženi. Borili smo se proti temu,
vendar neuspešno. Tisti, ki so imeli škarje in platno v svojih rokah, so pokazali svojo
moč in dosegli svoje. Vlada je tako izdala Odlok o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Ur. List RS št. 128/2004), s katerimi je ustanovila nova lovišča in določila
njihove meje. Novo lovišče Puščava ima tako 3687 ha skupne površine, od tega je 3475
ha lovne površine in 212 ha nelovne površine.

Spremembe zakona
Že pri samih pripravah novega zakona so različne interesne skupine močno lobirale
za dosego svojih ciljev. Najmočneje se je odražala želja večjih posestnikov gozdnih površin, da bi se uzakonila pravica lastnikov do zasebnih lovišč. Ker s svojimi pobudami
niso uspeli, se je takoj po uveljavitvi zakona pričel boj za njegovo spremembo. Vloženih
je bilo več pobud za presojo ustavnosti posameznih določil zakona. Pobude je vložilo
5 pravnih in 9 fizičnih oseb. O pobudah je odločilo Ustavno sodišče RS z odločbo št.
U-I-98/04 z dne 9.11.2006. Izrek odločbe se je glasil takole:
1. Člen 26 Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) je v neskladju z Ustavo,
ker ne omejuje trajanja prednostne pravice dosedanjih upravljavcev lovišč pri pridobitvi koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na postopek prve podelitve
koncesije po uveljavitvi Zakona.
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2. Šesti odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu je v neskladju z Ustavo, ker ne
določa, da pripada del koncesijske dajatve tudi občini, na območju katere se izvaja
koncesija.
3. Osmi odstavek 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu je v neskladju z Ustavo.
4. Zakonodajalec mora neustavnost, ugotovljeno v 1., 2. in 3. točki izreka te odločbe,
odpraviti v roku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.
5. Del besedila v prvem odstavku 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu, ki se glasi: »najmanj 15«, in prva alineja sedmega odstavka 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu se
razveljavita.
6. Tretji odstavek 1. člena, 3. člen, peti in šesti odstavek 4. člena, tretji odstavek 6. člena,
tretji odstavek 7. člena, drugi odstavek 8. člena, 9., 11., 25., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,
40. člen, prvi in sedmi odstavek 50. člena, prvi in drugi odstavek 53. člena, 67., 75. in
76. člen Zakona o divjadi in lovstvu niso v neskladju z Ustavo.
7. Pobudi Lovskega društva Kokra in Lovskega društva Preddvor za začetek postopka
za oceno ustavnosti 21. člena, prve in pete alineje prvega odstavka 23. člena, prvega
odstavka 24. člena, 60. člena, 64. člena, tretjega, osmega in devetega odstavka 65.
člena ter 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu se zavržeta.«
Obrazložitev odločbe ne bomo povzemali na tem mestu. Bralci si jo lahko preberete na
spletnih straneh, je pa vsekakor zanimivo branje.
V letu 2008 je izšel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu
(Ur. List RS št. 17/2008, ZDLov-1A). V njem so bile odpravljene nepravilnosti, ugotovljene z zgoraj navedeno odločbo Ustavnega sodišča RS in še nekatere druge spremembe. Pomembnejše med njimi so:
- določena je bila vsebina koncesijskega akta in nekatera druga določila glede koncesije,
- opredeljen je bil izredni poseg v populacije divjadi,
- določen je bil način polhanja in sokolarjenja,
- dopolnjena so bila določila glede postavitve obor in reje divjadi v oborah,
- dopolnjena so bila nekatera določila kazenskih določb,
- zneski glob so bili iz tolarjev spremenjeni v evre.

Podelitev koncesij
Vlada je po določilih novega zakona morala določiti upravljavce lovišč in podeliti koncesije. Do podelitve koncesij so z lovišči upravljali dotedanji upravljavci. Zaradi vloženih pobud za presojo ustavnosti določil novega zakona in zatem sprememb zakona
ravno v zvezi s podeljevanjem koncesij, je do podpisa koncesijskih pogodb prišlo šele v
letu 2009. V aprilu 2009 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo odločbo, da se za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Puščava za koncesionarja
12
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izbere LD Puščava. Koncesijsko razmerje je bilo sklenjeno dne 19. 6. 2009 za obdobje 20
let. Za prvo leto je bila določena koncesijska dajatev v višini 1550,00 EUR.

Prva stran koncesijske pogodbe med MKGP in LD Puščava
13
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Lovsko čuvajska služba
Zakon določa, da mora upravljavec lovišča zagotoviti nadzor na celotni površini lovišča z organiziranjem lovsko čuvajske službe. Temeljne naloge lovsko – čuvajske službe,
opravljanje lovsko – čuvajskega izpita, pogoje za opravljanje službe in pooblastila lovskega čuvaja, je določil že zakon. V letu 2005 je bil izdan Pravilnik o organizaciji lovsko
– čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki
izkaznice in službenega znaka. Že sam naslov pove o čem govorijo določila pravilnika.
V letih 2006 in 2011 je bil pravilnik v nekaterih malenkostih dopolnjen.

Skupni lov na Rdečem bregu 26.11.2006
LD Puščava ima v svojih vrstah 13 članov, ki so opravili lovsko – čuvajski izpit. To so
Erih Gričnik, Ivan Švajger, Boltežar Ditner, Alojz Monetti, Evgen Grušovnik, Andrej
Grušovnik, Srečko Mumel, Timotej Obrulj, Franc Sitar, Venčeslav Vollmeier, Damir
Šmid, Aleš Forstner in Liljana Šurlan.
LD Puščava ima sklenjeno pogodbo s štirimi lovskimi čuvaji naenkrat za določeno obdobje. Trenutno lovsko čuvajsko službo izvajajo Boltežar Ditner, Erik Gričnik, Timotej
Obrulj in Damir Šmid. Za opravljanje te službe posedujejo službeno lovsko izkaznico
in značko. Te jim je po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za lovstvo, izdala
LZS. Po prenehanju opravljanja lovsko čuvajske službe mora lovski čuvaj lovsko izkaznico in značko vrniti LZS. Vsak čuvaj lahko lovsko čuvajsko službo opravlja na območju
14
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celotnega lovišča LD in ne samo v revirju, v katerega je razporejen. Za čas opravljanja
lovsko čuvajske službe je oproščen delovne obveze, na teden pa mora opraviti najmanj
dve uri lovsko čuvajske službe v lovišču, pri čemer to službo opravlja tudi tedaj, ko sam
izvaja lov. O opravljanju službe vodijo dnevnike in podajajo mesečna poročila o svojih
zapažanjih v lovišču, te pa UO tekoče obravnava na svojih sejah.
Tomaž Golob

L

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

ov že dolgo ne pomeni več iskanje hrane, ampak usklajevanje vseh dejavnikov
okolja - prilagajanje biotopu in uravnavanje razmerja v biocenozi.

Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/93) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih
(Ur. L. RS, št. 76/02 in 110/07), je načrtovanje po letu 1993 v celoti prenesel na Zavod
za gozdove Republike Slovenije (ZGS). Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/04,
120/06, 17/08), določa izdelavo letnih lovsko upravljavskih načrtov za lovsko upravljavska območja (Ur.l. RS, št. 110/04). Na podlagi Uredbe o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 100/08) in objave javnega razpisa za prvo
podelitev koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 117/08), so bile

Skupni lov na Zgornjem Kumnu je vedno bil zanimiv. Tudi zadnji pogon.
15
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lovskim družinam podeljene koncesije za trajnostno gospodarjenje v loviščih. Skladno
z Zakonom o divjadi in lovstvu je tudi bilo ustanovljeno Območno združenje upravljavcev lovišč v VI. Pohorskem LUO.
Lovišče LD Puščava je glede velikosti sicer med manjšimi, glede pestrosti pa je zagotovo
med tistimi, ki zahtevajo od članstva in načrtovalcev strokovni pristop. Visoka stopnja
gozdnatosti z vmesnimi celki, na delu lovišča ob reki Dravi pa tudi z varovalnimi gozdovi, omogočajo bivanje in ugoden razvoj veliki divjadi, doline ob Radoljni, Slepnici in
Lamprehtovem potoku pa tudi mali divjadi.
V zadnjih desetih letih se je na področju gospodarjenja z divjadjo v našem lovišču
zgodilo kar nekaj pomembnih sprememb. Lovišče se je skrčilo tako, da se je zahodna
meja lovišča z LD Ruše premaknila na katastrsko mejo k.o. Činžat, zahodna meja z LD
Podvelka pa uskladila s katastrsko mejo k.o. Recenjak. Zlasti na vzhodnem delu lovišča
Smolnik smo izgubili področje z redno prisotnostjo gamsa, stabilen stalež pa je bil tudi
pri jelenjadi in divjih prašičih. Občasno se je v tem delu pojavljal od visoke divjadi tudi
damjak.

Pozdrav lovini po »štefanovem lovu« leta 2010
Stalež jelenjadi in divjih prašičev je ob koncu devetdesetih let narasel do meje, ko je
pogosto negativno vplival na okolje - ogrožal pridelek posestnikov in povzročal škodo
v mlajših razvojnih fazah gozdnih sestojev. Žal so načrtovalci vztrajali tudi pri redukciji
16
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staleža srnjadi ter nesorazmernem poseganju v mlajši in srednji razred gamsov.
V tem desetletju smo napake v načrtovanju in gospodarjenju preteklega obdobja popravljali z omejenim odstrelom srnjadi, bistveno zmanjšanim odvzemom gamsov (v
zadnjih dveh letih brez odstrela) in posebej selekcioniranim odstrelom divjih prašičev.
Posebno pozornost smo posvečali spolni in starostni strukturi ter zdravstvenemu stanju
divjadi.
Stanje male divjadi je stabilno, srečali pa smo se z močnejšim pojavom garij pri lisicah,
kar je občutno vplivalo na padec staleža teh »sanitarcev«. Gozdne kure so v našem lovišču redke, divjega petelina, ki je občasno pel na Rdečem bregu, pa ni več zaslediti.
Stanje v lovišču se zlasti za visoko divjad vidno izboljšuje, populacije se krepijo, zdravstveno stanje divjadi je ugodno in predstavlja dobro osnovo za njihov nadaljnji razvoj.

Pomembna so tudi druženja: lovski piknik 8.7.2006
Pomembno področje gospodarjenja je tudi zagotavljanje ustreznih življenjskih pogojev
divjadi. Lovci pri načrtovanju pomembnejših posegov redno sodelujemo s področnimi gozdarji in gozdnimi posestniki. Obseg škod v gozdovih je zadnja leta zanemarljiv,
manjše škode beležimo le v mlajših sadovnjakih in pri nezavarovanih poljščinah. S posestniki si prizadevamo vzorno sodelovati pri načrtovanju in izvedbi preventivne zaščite
pridelkov, v primeru nastalih škod pa le-te obravnavati strokovno in življenjsko, pri
17
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čemer je razumevanje posestnikov vredno zavidanja.
Lovski objekti so razporejeni v skladu z veljavnimi lovsko - gospodarskimi načrti, redno
vzdrževanje pa omogoča oskrbo divjadi s soljo in zimsko krmo, lovcem pa primerne
pogoje za opazovanje divjadi ter izvajanje lovsko pravičnega odstrela. Vsekakor si lovci
naše družine želimo, da bi naša opažanja, ugotovitve in pobude pri načrtovalcih gospodarjenja bila primerno upoštevana, s ciljem, divjadi zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj
in razvoj ter primerno umestitev v naše skupno okolje.

18
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Članstvo
Lovska družina Puščava je po številu članstva med največjimi v Sloveniji. Na začetku
zadnjega desetletja je štela skupaj s častnimi člani celo 104 člane. Preseganje zakonsko
opredeljenega števila članov, glede na velikost lovišča in zmanjšanje lovišča, je pogojevalo omejevanju sprejema novih članov na tiste kandidate, ki jih upravljavec lovišča mora
sprejeti po samem zakonu ter na tiste kandidate, ki so pri aktivnostih LD kot družinski
člani lovcev sodelovali že pred vložitvijo prošnje za sprejem v članstvo. Zaradi bolezni,
nezmožnosti opravljanja članskih nalog ali spremembe stalnega bivališča je naše vrste
zapustilo 10 članov, žal pa je kar enajst članov v zadnjem desetletju umrlo. Zaradi ne19
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izvajanja članskih obveznosti ali kršitve društvenih aktov je LD štirim članom odrekla
gostoljubje. Za pomladitev naših vrst smo poskrbeli s sprejemom 17 novih članov, tako
da je ob redakciji biltena 89 rednih članov LD, ponosni pa smo tudi na 3 častne člane.
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Gibanje članstva LD v obdobju 2002 do 31. 05. 2012
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Edvard Goričan ml., univ. dipl. ing. gozd.

Lov

Ančka Dover

Danes lov je na jelene,
Skrbi druge ni nobene.
Le kdo bo danes srečo imel,
da jelena bo zadel?
Lovci so se skupaj zbrali,
V bližnji gozd so se podali.
Zadihali so sveži zrak,
saj ga v službi nima vsak.
Nekaj časa mir, tišina,
ptičje petje in svežina.
Že se sliši lajež, strel,
Bog ve, ali je zadel?
Ko pa bil je lov končan,
so pa malo pokramljali.
Tak, kot danes, ni vsak dan.
Bili so zadovoljni in veseli,
dva jelena so zadeli.

Rozika Močnik

Srna
Vitka
dolgonoga,
krhka,
plaha.
V grlu
vzklik
mi obtiči:
Kako si lepa.
Pogled
velikih
teh oči
me uroči
in ohromi.
Vroče
si želim,
da tukaj si
še vsaj
trenutek.
21

60 let Lovske družine Puščava

IZGRADNJA NOVE ZBIRALNICE

I

IN HLADILNICE

zvajanje lova ne pomeni samo lov na divjad ampak tudi skrb za oddajo mesa uplenjene divjadi. Lovska družina Puščava letos obeležuje 60 letnico svojega delovanja.
Oddajanje uplenjene divjadi se je v minulem obdobju precej spreminjalo.

V 50. letih prejšnjega stoletja, ob ustanovitvi lovske družine, je bilo potrebno uplenjeno
divjad oddati v Maribor. Lovci so v tistem času za transport koristili kar vlak ali avtobus.
Veliko uplenjene divjadi je v Maribor prepeljal naš član Boltežar Ditner s svojim motornim kolesom. Med lovci še danes krožijo šale o takratnih transportnih dogodivščinah.
Divjačino so odkupovali pri podjetju Gruda. Šele v 80. letih je to podjetje poskrbelo za
možnost najema velikih hladilnih omar, kjer je potekalo shranjevanje in hlajenje mesa
uplenjene divjadi, ki so jo predstavniki podjetja Gruda odvažali enkrat tedensko. Prvo
hladilno omaro in obenem zbirno mesto za oddajo uplenjene divjadi je bilo na domačiji
p.d. Šmelcer v Lovrencu na Pohorju, pri takratnem gospodarju lovske družine Jožefu
Aheju. Ob menjavi vodstva LD se je spremenila tudi lokacija hladilnice. Novi gospodar
je postal Timotej Obrulj ter s tem tudi preglednik in prevzemnik uplenjene divjadi.
Zaradi ostrejših zdravstvenih in higienskih pogojev za objekte, kjer se je zbirala uplenjena divjad, smo morali lokacijo prestaviti. V zbiralnici smo morali zagotoviti tekočo
vodo, pralne talne in stenske površine in protiprašno zaščito dovoza do objekta. V tistem času smo iskali primerne lokacije po Lovrencu. Ena izmed takšnih lokacij je bila
že takrat predlagana na lovski koči, vendar zaradi nekaterih pomanjkljivosti ni bila
izbrana. Odločili smo se za lokacijo na domačiji p.d Lipnik. V ureditev hladilnice je
bilo potrebno vložiti precej sredstev in prostovoljnega dela. Z leti se je tudi ta lokacija
izkazala za neustrezno, potekla pa je tudi najemna pogodba. Nujno je bilo potrebno
razmisliti o trajni rešitvi za zbiralnico.

Idejna zasnova
V letu 2009 je upravni odbor lovske družine Puščava, pod vodstvom Edvarda Goričana
ml., med predlaganimi lokacijami izbral lovsko kočo. Predloga za izgradnjo sta bila dva:
kot samostojni objekt (predelava obstoječega objekta – garaže) ali kot prizidek h koči.
Ob preučitvi obeh možnosti se je prvi predlog izkazal za ustreznejšega. Pričeli smo z
zbiranjem idejnih zasnov. Marca 2010 je bil izvoljen nov upravni odbor LD, ki ga vodi
Milan Kranjc. Upravni odbor je imenoval gradbeni odbor za izgradnjo hladilnice. Sestavljali so ga Tomaž Obad, Srečko Mumel in Aleš Forstner.
22
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Gradnja zbiralnice
1. maja 2010 smo porušili obstoječ montažni objekt do betonske plošče. Že prva akcija
se je izkazala za uspešno, z veliko udeležbo lovcev.

Rušenje starega objekta

Obnovili smo staro betonsko ploščo. Sledila so zidarska dela, ki so jih opravljali Ivan
Škrinjar, Marjan Grušovnik in Milan Brezočnik. Pomoč sta nudila Denis Grušovnik in
Matija Pernat.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo izvedli akcijo zbiranja lesa. To nam je uspelo s pomočjo revirnih vodij, ob polnem razumevanju in podpori lastnikov gozdov s
področja našega lovišča. Pridobili smo zadostne količine lesa za izgradnjo objekta. Vse
prevoze hlodovine so s svojimi vozili brezplačno opravili Andrej Ferlinc, Rudolf Kosjek
in Zdravko Gorenjak. Razrez hlodovine so opravili Alfonz Šumer, Miran Pernat, Rok
Kaube in Dejan Orozel.
23
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Zidarska dela
Ostrešje smo sredi avgusta izdelali lovci sami pod nadzorom Aleša Forstnerja. V ostrešje je bilo vgrajenega več kot 10 m³ rezanega lesa. Za izdelavo ostrešja so se posebej potrudili Andrej Grušovnik, Albin Verčko, Alojz Kosjek, Vili Arčnik ml., Damijan Pisnik,
Matija Pernat, Denis Grušovnik, Boštjan Kačič in Franc Sitar. Sledilo je pokrivanje s
strešniki.

Postavitev ostrešja
24
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Nameščanje kritine
Notranja zaključna dela smo večinoma opravili v zimskem času. Elektroinštalacije je
uredil Alojz Grobelnik, vodovodne inštalacije Srečko Mumel, strojne omete pa Darko
Mumel. Keramičarska dela sta opravila Aleš Forstner in Albin Verčko. V objekt je položenih preko 100 m² keramičnih oblog.
Ena od zahtevnejših nalog je bila montaža in izvedba transportnega tira za lažje dvigovanje in tehtanje divjačine. Tehnologija sistema dvigovanja, tehtanja in transporta
po tiru je bila plod lastnega znanja lovcev Tomaža Obada, Vilija Arčnika ml., Aleša
Forstnerja in Srečka Mumla.

Urejanje okolja
Prišla je pomlad 2011, ko smo pričeli urejati okolico. Za potrebe zbiralnice smo zgradili
vodotesno greznico, nanjo pa smo priključili tudi lovsko kočo. Izkope in ostala gradbena dela pri urejanju okolice je opravil Gorazd Hodnik s svojimi stroji. Ročna dela
pri urejanju okolja so opravili Evgen Grušovnik, Marjan Šiker, Pavel Monetti, Milan
Brezočnik in Marjan Krajnc. Sledile so priprave za asfaltiranje dvorišča pred objektom
za protiprašno zaporo ter polaganje robnikov in tlakovcev okoli novega objekta ter lovske koče. Hkrati so potekala zaključna fasadarska dela, ki so nam jih pomagali opraviti
Mitja in Marko Pušnik ter Rok Planinšič.
Približeval se je mesec maj in s tem rok za dokončanje objekta. Ostalo je še borih pet dni
25
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za asfaltiranje in pripravo terena. V spominu nam je ostala ena izmed najobsežnejših
akcij, kjer je bilo prisotnih več kot 40 lovcev. Uspešno smo opravili izgradnjo objekta in
to v roku, ki smo si ga zadali.

Urejanje okolice

Otvoritev in predaja objekta
30. aprila 2011 je bila slavnostna otvoritev s pogostitvijo in predajo objekta namenu. Na
otvoritev smo povabili vse, ki so pri izgradnji objekta kakorkoli sodelovali ali materialno in finančno podprli gradnjo Na otvoritvi je bil prisoten tudi župan g. Joško Manfreda
in nekateri občinski svetniki, ki so nam prav tako pripomogli k izgradnji objekta.

Otvoritev objekta
26
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1. maja se je pričela lovna sezona in lovci smo imeli dokončan moderen objekt, ki
ustreza vsem higienskim zahtevam, upleniteljem in odkupovalcem pa bistveno olajša
manipulacijo z uplenjeno divjadjo. Za vsa dela na novem objektu se je vodila natančna

Dokončana zbiralnica
evidenca o delovnih urah. Za izgradnjo hladilnice je bilo porabljenih 3.281 delovnih ur,
ki so jih lovci opravili prostovoljno.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izgradnji objekta.

Tomaž Obad
Srečko Mumel
Aleš Forstner
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KINOLOGIJA V LD PUŠČAVA

P

es je že od nekdaj lovčev zvest prijatelj, pomočnik in spremljevalec. Sobivanje
človeka in psa v osnovi izhaja iz njune povezanosti pri lovu. Človek je vzgojo psa
skozi leta izpopolnjeval, ga uril in usposabljal za različne načine lova. Iz tovrstne
vzgoje izhaja lovska kinologija ali t.i. psoslovje, ki ima na področju lovstva že bogato
tradicijo. Lovska kinologija se je razvijala vzporedno s spremembami v organizaciji
lovstva, v odvisnosti od odnosa do narave in divjadi. Širila se je in se strokovno ter organizacijsko utrjevala z nastankom lovskih družin. Lov z dobro izurjenim in poslušnim
lovskim psom ima veliko prednosti. Še posebej pa moramo poudariti, da je lov brez
izurjenega psa etično sporen in ima ogromno slabosti.
Že pred ustanovitvijo Lovske družine Puščava so lovci na našem območju za lov uporabljali različne pasme psov. Prevladovali so jamarji in goniči, ki so bili primerni za lov
na takrat najpogostejše vrste divjadi, ki so se nahajale na teritoriju naših lovišč (divji
zajec, lisica, srnjad, pojavljali pa so se tudi divji prašiči ter jelenjad na Rdečem Bregu).
Začetnika na področju urjenja lovskih psov za jamarjenje pri nas sta bila lovca Mihael
Šmid in Franc Porok. Svoje pse jamarje, lovske terierje ter jazbečarje, sta urila ob lisičjih
luknjah in njuno izročilo se je skozi mnoge zanimive zgodbe ohranilo vse do danes. V
tistih časih so lov izvajali predvsem z goniči na t.i. brakadah. Lovske pse goniče so za
lov uporabljali Bezjak, Hožič, Celebrant, Monneti, Krecenbaher, Kraner in še nekateri
drugi. Prva člana Lovske družine Puščava, ki sta imela uradno preizkušenega lovskega
psa, sta bila Rudolf Kosjek in Mirko Dolinšek.
V 80. letih so se na območju Rute in Činžata začeli množično pojavljati divji prašiči.
S tem se je pojavila tudi potreba po posebnem urjenju lovskih psov za uspešen lov na
navedeno vrsto divjadi. Odlično pionirsko delo na tem področju sta opravila brata Alojz
in Branko Monetti. Pes z imenom Aso je postal prava legenda lova na divje prašiče v
naši lovski družini. V istem obdobju se je v naši LD pojavil prvi pes krvosledec – hanoverski barvar. Vzgojil in izšolal ga je Erih Gričnik, ki je s svojim trudom dosegel zelo
dobre rezultate.
90. leta predstavljajo za Lovsko družino Puščava veliko prelomnico na področju lovske
kinologije. S pravilnikom lovske družine je bilo določeno, da lahko lovec pri lovu uporablja samo psa, ki ima uradno opravljeno telesno oceno in preizkus naravnih zasnov
(PNZ). Poleg tega je bilo določeno tudi, da lahko lovec opravi pregled vsakega zgrešenega strela po parkljasti divjadi le s psom, ki ima opravljen preizkus za iskanje po
krvni sledi. Kljub spremenjenim pravilom pa je bilo v zadnjih dveh desetletjih v naši LD
registriranih kar nekaj psov, ki jih moramo omeniti zaradi njihovih uspehov.
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Na področju krvoslednih psov je odlične rezultate dosegel Srečko Mumel s psico Diko
in psom Donom, oba pasme bavarski barvar (skupno najdenih 276 kosov parkljaste
divjadi, tudi izven meja naše LD). Srečko je še danes aktivni vodnik krvoslednih psov.

Srečko Mumel s svojima krvosledcema ob najdenem plenu.
Na področju urjenja psov jamarjev so se izredno dobro izkazali Albin Verčko (še danes
aktiven vodnik), ki je s psom Dikom dosegal izredne rezultate, Marjan Kosjek s psico
Žano, nemško terierko (še danes vodnik nemških terierjev) in Edo Hriberšek s svojim
nemškim terierjem Dixijem (je še vedno aktiven vodnik lovskega psa).
Pri lovu na divje prašiče so izjemno dobre rezultate dosegli Aleš Forsner s psom Agom,
nemškim prepeličarjem, Andrej Grušovnik z nemško prepeličarko Ajšo in žal že pokojni član naše LD, Dominik Šedivy, z nemško prepeličarko Ago.
V Lovski družini Puščava uporabljamo danes pri lovu predvsem take pasme lovskih
psov, ki ustrezajo vrsti divjadi, načinu lova in terenskim zahtevam. Prevladujejo brak
jazbečarji, nemški terierji in jazbečarji. Poleg omenjenih klasičnih lovskih pasem pa
izvajamo lov tudi z manj znanimi pasmami, kot so valižanski gonič ali ardelski kopov,
beagle, nemški žimavec, brandl brak, švicarski gonič, bloodhound ali pes Sv. Huberta
(precej redka lovska pasma pri nas) ter z barvarskimi barvarji, ki imajo zadnje čase pri
nas vedno večji pomen zaradi velikega števila odstrela parkljaste divjadi.
29
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V preglednici je predstavljeno trenutno stanje vodnikov in njihovih psov:
št.
1

vodnik
Ahej Jože

pasma
barvarski barvar

spol
m

vrsta
Krvosledec

2

Blažej Aleš

brak jazbečar

m

Gonič

3

Čelofiga Danilo

brak jazbečar

ž

Gonič

4

Ferlinc Simon

brak jazbečar

ž

Gonič

kokeršpanjel

m

Šarivec

5

Ferlinc Jože

Brandl brak

m

Gonič

6

Flakus Boris

barvarski barvar

m

Krvosledec

7

Grušovnik Denis

nemški terier

m

Jamar

8

Hriberšek Edo

nemški terier

ž

Jamar

nemški terier

m

Jamar

9

Javernik Branko

Bloodhound

m

Gonič

10

Jodl Benjamin

brak jazbečar

ž

Gonič

švicarski gonič

m

Gonič

11

Koder Branko

nemški terier

ž

Jamar

12

Kosjek Marjan

nemški terier

ž

Jamar

nemški terier

ž

Jamar

13

Krajnc Jure

brak jazbečar

ž

Gonič

barvarski barvar

m

Krvosledec

barvarski barvar

m

Krvosledec

barvarski barvar

m

Krvosledec

barvarski barvar

ž

Krvosledec

beagle

ž

Gonič

beagle

ž

Gonič

resasti jazbečar

ž

Jamar

ardelski kopfov
ardelski kopfov
nemški žimavec

ž
m
ž

Gonič
Gonič
Gonič

ardelski kopfov
nemški žimavec
brak jazbečar
brak jazbečar

ž
m
m
m

Gonič
Gonič
Gonič
Gonič

14

30

Mumel Srečko

15

Napotnik Franc

16

Obad Tomaž

17

Obrul Timotej

18

Šiker Marjan

19

Verčko Albin

20
21

Vicman Robert
Volmaier Slavko
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Pri vzgoji dobrega lovskega psa ima posej veliko vlogo že sama odločitev pri nabavi
mladiča. Šele potem sledi vzreja, šolanje in opravljanje predpisanih nalog, ki lahko dobrega psa plasirajo tudi na razna tekmovanja. Upoštevati je treba dejstvo, da je način
vzreje mladiča, to je prehrana in stalno utrjevanje njegovih dednih lastnosti, pozneje
tudi šolanje, osnovni pogoj za vzgojo takega lovskega psa, ki je vreden svojega imena
in potrjuje svojega vodnika - lovca. Lovska kinologija danes povezuje vse lastnike in
vodnike lovskih psov v kinološka društva, ta pa so po sestavi in po teritorialnem načelu
ter pasemskih lastnostih zastopana v lovskih organizacijah.

Brin in Sari ob najdenem plenu.
Veliko truda in časa zahteva tudi vzreja legla lovskega psa. V spodnji preglednici so
navedeni lovci, ki so v zadnjem obdobju vzgojili legla lovskih psov:
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

vodnik/vzreditelj
Kačič Rudolf
Koder Branko
Kosjek Marjan
Krajnc Jure
Mumel Srečko
Napotnik Franc
Obad Tomaž
Šiker Marjan
Verčko Albin

pasma
Jazbečar
Nemški terier
Nemški terier
Jazbečar
Bavarski barvar
Bavarski barvar
Beagle
ardelski kopov
Nemški žimavec

število legel
1
1
2
1
2
2
1
2
1
31

60 let Lovske družine Puščava

Ogromno truda, volje, časa in doslednosti vodnika je potrebno vložiti, preden je lovski
pes usposobljen za delo v lovišču in nato tudi doseže dobre rezultate. Pravemu lovcu
– kinologu to ni težko vložiti, saj je njegov trud poplačan z dobrim delom svojega psa.
K sreči je tudi v naši LD takšnih lovcev kar nekaj, zaradi česar je kinologija pri nas na
visoki ravni.
Srečko Mumel, Tomaž Obad, Aleš Forstner

Kinologi LD Puščava

Zajčja šola

Rozika Močnik

V Zajčjem gaju na sestanku,
dolgouhci so se zbrali.
Jim župan je vse razložil,
so za šolo glasovali.

Izkušen Zajko bo učitelj.
Z njimi bo kopal zemljanke,
uril v teku jih navkreber,
skril se in predstavil zanke.

Mladež zajčja je naivna.
Mora noge okrepiti.
Ne pozna še ostrih zob.
Ne zna potuhnit se, ne skriti.

Po dveh mescih take šole,
mladi uhci bodo znali,
ubežati kosmatincem,
skrit se v grmu ali travi.

Ko pa Jaka bo na preži
pasel srne in košute,
zajčki bodo se igrali,
skrivanje krog lovske ute.
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ČLANSTVO LD PUŠČAVA - MAJ 2012
zap.
priimek
št.
1 AHEJ

JOŽEF

CESTA VSTAJE 19, LOVRENC

vstop
v LD
1968

ime

naslov

2

ARČNIK

VILI

KOVAŠKA C. 38, LOVRENC

1991

3

ARČNIK

VILIBALD
ADOLF

KOVAŠKA C. 38, LOVRENC

1964

4

BLAŽEJ

ALEŠ

ČINŽAT 22

1999

5

BLAŽEJ

JOŽEF

ČINŽAT 7

1974

6

BREZOČNIK

MATIC

OB RADOLJNI 56, LOVRENC

2009

7

BREZOČNIK

MILAN

CESTA VSTAJE 34, LOVRENC

1984

8

BREZOČNIK

ŠTEFAN

OB RADOLJNI 56, LOVRENC

1987

9

CAR

MARJAN

ZG. BOČ 8 D, SELNICA OB DRAVI 1968

10

ČELOFIGA

DANILO

RDEČI BREG 7, LOVRENC

1991

11

ČELOFIGA

JOŽEF

GORNJI TRG 32, LOVRENC

1967

12

DITNER

BOLTEŽAR

VURBERK, KRČEVINA 189

1968

13

FERLINC

ANDREJ

FALA 40

1986

14

FERLINC

JOŽE

FALA 40

2002

15

FERLINC

SIMON

FALA 40

1972

16

FERLINC

SIMON

STUDENŠKA UL. 65, MARIBOR

1986

17

FLAKUS

BORIS

KUMEN 50 B, LOVRENC

1993

18

FLAKUS

FRANC

KUMEN 43, LOVRENC

1979

19

FLAKUS

IZTOK

KUMEN 43, LOVRENC

1985

20

FORSTNER

ALEŠ JERNEJ STRMA POT 6, LOVRENC

1991

21

FRANGEŠ

EMIL

BOHINJČEVA 15, LJUBLJANA

1979

22

GOLOB

TOMAŽ

KOVAŠKA 5, LOVRENC

1991

23

GORIČAN

EDVARD

ČINŽAT 3 A

1948

24

GORIČAN

EDVARD

ČINŽAT 3 A

1975

25

GORIČAN

IGOR

ČINŽAT 3A

2007

26

GORIČAN

JOŽE

ČINŽAT 1

1946

27

GORIČAN

VLADIMIR

ČINŽAT 1

1987

28

GRIČNIK

ERIH

KUMEN 3, LOVRENC

1968
33
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34

29

GRILČ

ANTON

RDEČI BREG 4 E, LOVRENC

1982

30

GRUŠOVNIK

ANDREJ

ŠOLSKA ULICA 10, LOVRENC

1985

31

GRUŠOVNIK

DENIS

KUMEN 36, LOVRENC

2003

32

GRUŠOVNIK

ERVIN

ŠOLSKA UL. 16, LOVRENC

1995

33

GRUŠOVNIK

EVGEN

ŠOLSKA UL. 10, LOVRENC

1986

34

HERMAN

BRANIMIR

POČITNIŠKO NAS. 9, LOVRENC

2002

35

HODNIK

ALEN

DOGOŠKA 57, MARIBOR

2012

36

HRIBERŠEK

EDVARD

DELAVSKA POT 50, LOVRENC

1990

37

JAVORNIK

BRANKO

GORNJI TRG 8, LOVRENC

1981

38

JELENKO

GABRIEL

OB RADOLJNI 15, LOVRENC

1967

39

JODL

ANTON

DRVARSKA POT 29, LOVRENC

1979

40

JODL

BENJAMIN

ČINŽAT 35

2006

41

JURŠE

JOŽEF

SMOLNIK 25

1961

42

KAČIČ

BOŠTJAN

SRPARSKA POT 2, LOVRENC

1996

43

KAČIČ

RUDOLF

DRVARSKA POT 6, LOVRENC

1978

44

KASJAK

RADOSLAV

SP. TRG 34, LOVRENC

1953

45

KODER

BRANKO

OB RADOLJNI 57, LOVRENC

1994

46

KOSJEK

ALOJZ

RECENJAK 37, LOVRENC

2009

47

KOSJEK

MARIJAN

RECENJAK 35, LOVRENC

1978

48

KRAJNC

ADALBERT

KOVAŠKA C. 35, LOVRENC

1964

49

KRAJNC

JURIJ

SMOLNIK 21

1987

50

KRANJC

MARJAN

KOVAŠKA 35, LOVRENC

1993

51

KRAMNJAK

BENJAMIN

LEGENSKA 21, SL. GRADEC

2012

52

KRANER

FRANC

POT ŠERC. BR. 28, LOVRENC

1964

53

KRANER

MATEJ

POT ŠERC. BR. 28, LOVRENC

1999

54

KRANJC

MILAN

GORNJI TRG 22, LOVRENC

1986

55

MONETTI

ALOJZ

ČINŽAT 35

1967

56

MONETTI

BRANKO

ČINŽAT 35

1972

57

MONETTI

PAVEL

ČINŽAT 37

1978

58

MUMEL

SREČKO

POT ŠERC. BR. 36, LOVRENC

1984

59

NAPOTNIK

FRANČIŠEK

KUMEN 23

1990

60

OBAD

TOMAŽ

KUMEN 57, LOVRENC

2009
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61

OBRULJ

TIMOTEJ

KOVAŠKA C. 45, LOVRENC

1978

62

OŽBOLT

SLAVKO

MENCINGERJEVA 32, MARIBOR

1972

63

PARADIŽ

ŠTEFAN

RECENJAK 38, LOVRENC

1985

64

PEČKO

DANILO

RDEČI BREG 14, LOVRENC

2003

65

PERNAT

MIRAN

ŽAGARSKA POT 5, LOVRENC

1981

66

PERNAT

MATIJA

ŠOLSKA UL. 8, LOVRENC

2007

67

PISNIK

DAMIJAN

KOVAŠKA C. 22, LOVRENC

1999

68

POPOVIĆ

MILORAD

DUPLEŠKA 232 H, MARIBOR

1978

69

PUŠNIK

VITKO

RUTA 13

1993

70

SITAR

FRANC

OKOŠKA GORA 31, OPLOTNICA

1990

71

ŠIKER

ALEŠ

OB RADOLJNI 57, LOVRENC

1980

72

ŠIKER

MARJAN

GOZDNA POT 1, LOVRENC

1990

73

ŠLAUS

EVGEN

KUMEN 10, LOVRENC

2010

74

ŠMID

DAMIR

RDEČI BREG 8, LOVRENC

1982

75

ŠURLAN

LILJANA

PUŠČAVA 13

2003

76

ŠVAJGER

IVAN

RECENJAK 19 A, LOVRENC

1958

77

URBANC

MAKSIMILJAN

GORNJI TRG 1, LOVRENC

1951

78

URNAUT

STANISLAV

RECENJAK 46 A, LOVRENC

1962

79

URNAUT

STANKO

SP. TRG 58, LOVRENC

1978

80

VANER

ANTON
JANEZ

KUMEN 67, LOVRENC

1951

81

VANER

RAFAEL

KUMEN 67, LOVRENC

1982

82

VERČKO

ALBIN

RECENJAK 47, LOVRENC

1981

83

VICMAN

PAVEL

KUMEN 19, LOVRENC

1974

84

VICMAN

ROBERT

KUMEN 19, LOVRENC

1991

85

VOLLMEIER

TADEJ

OB RADOLJNI 80, LOVRENC

1995

86

VOLLMEIER

VENČESLAV UL. POHORSKEGA B. 11, RUŠE

1978

87

VRENČUR

IVAN

RDEČI BREG 2 B, LOVRENC

1986

88

ZLODEJ

ELVIRO

GAJ 14, LOVRENC

1999

89

ŽAUCER

JOŽEF

KOVAŠKA 38, LOVRENC

1951
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Častni člani:
90

ROMIH

ZVONKO

GOSPOSVETSKA 13, MARIBOR

1972

91

VEZJAK

OSKAR

VRBANSKA 27, MARIBOR

1952

92

BJEGOVIČ

PANTO

DELAVSKA 69, MARIBOR

1957

Edini še živeči ustanovni član LD Puščava Jože Goričan v družbi funkcionarjev LD
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SEZNAM FUNKCIONARJEV
LD PUŠČAVA 2002 – 2012
2002-2006
Starešina
Tajnik
Blagajnik
Gospodar
Predsednik NO
Predsednik DK

Stane Krajnc
Tomaž Golob
Branko Javornik
Lovro Oder
Edvard Goričan st.
Milan Kranjc
2010 naprej
Starešina
Tajnica
Blagajnik
Gospodar
Predsednik NO
Predsednik DK

2006-2010
Starešina
Tajnik
Blagajnik
Gospodar
Predsednik NO
Predsednik DK

Edvard Goričan ml.
Tomaž Golob
Branko Javornik
Lovro Oder/Damir Šmid
Simon Ferlinc st.
Milan Kranjc

Milan Kranjc
Liljana Šurlan
Benjamin Jodl
Andrej Grušovnik
Edvard Goričan ml.
Tomaž Golob

PREJEMNIKI ODLIKOVANJ LD PUŠČAVA
zap.
priimek in ime
št.
1 AHEJ JOŽEF
2 ARČNIK VILI
3
4
5
6
7

odlikovanje

Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
ARČNIK VILIBALD ADOLF
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
BREZOČNIK MILAN
Znak za lovske zasluge
CAR MARJAN
Znak za lovske zasluge
ČELOFIGA DANILO
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
ČELOFIGA JOŽEF
Znak za lovske zasluge

datum
odlikovanja
21.3.2007
6.6.2002
9.5.2012
8.3.2001
13.5.2010
6.6.2002
6.6.2002
21.3.2007
9.5.2012
8.3.2001
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8

DITNER BOLTEŽAR

9

FERLINC ANDREJ

10

FERLINC SIMON st.

11
12
13

FERLINC SIMON ml.
FLAKUS FRANC
FLAKUS IZTOK

14

FORSTNER ALEŠ JERNEJ

15

GOLOB TOMAŽ

16

GORIČAN EDVARD st.

17

GORIČAN EDVARD ml.

18
19

GORIČAN JOŽE
GORIČAN VLADIMIR

20

GRIČNIK ERIH

21

GRILČ ANTON

22

GRUŠOVNIK ANDREJ

23

GRUŠOVNIKERVIN

24

GRUŠOVNIK EVGEN

25

HRIBERŠEK EDVARD

38

Priznanje OLZ
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Priznanje OLZ
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge

5.6.1996

Znak za lovske zasluge

21.3.2007

10.5.1994
30.11.1982
9.5.2012
13.5.2010
6.6.2002
6.6.2002
21.3.2007
9.5.2012
9.5.2012
6.6.2002
13.5.2010
6.6.2002
9.5.2012
26.2.2002
8.3.2001
19.3.2007
8.3.2001
9.5.2012
9.5.2012
13.5.2010
5.2.1984
6.6.2002
9.5.2012
6.6.2002
9.5.2012
9.5.2012
6.6.2002
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26

JAVORNIK BRANKO

27

JELENKO GABRIEL

28
29
30

JODL ANTON
JURŠE JOŽEF
KAČIČ RUDOLF

31

KASJAK RADOSLAV

32
33
34

KOSJEK MARIJAN
KRAJNC ADALBERT
KRAJNC JURIJ

35

KRANER FRANC

36
37

KRANER MATEJ
KRANJC MILAN

Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge

13.5.2010
8.3.2001
9.5.2012
8.3.2001
6.6.2002
6.6.2002
13.5.2010
9.5.2012
6.6.2002
21.6.2007
21.3.2007
9.5.2012
2.6.2011
8.3.2001
13.5.2010
21.3.2007

Lovski krst – grešnik se zagovarja pred komisijo
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38
39
40

MONETTI ALOJZ
MONETTI BRANKO
MONETTI PAVEL

41

MUMEL SREČKO

42

NAPOTNIK FRANČIŠEK

43

OBRULJ TIMOTEJ

44

OŽBOLT SLAVKO

45
46
47
48

PARADIŽ ŠTEFAN
PERNAT MIRAN
POPOVIĆ MILORAD
SITAR FRANC

49

ŠIKER MARJAN

Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Srebrni znak za kinološke
zasluge

6.6.2002
8.3.2001
9.5.2012
13.5.2010
6.6.2002
13.5.2010
13.5.2010
8.3.2001
9.5.2012
6.6.2002
6.6.2002
8.3.2001
6.6.2002
21.6.2007
29.5.2007

Lovsko – gobarska razstava, ki smo jo organizirali v sodelovanju z gobarskim društvom
ob jezernikovih dnevih leta 2007
40

60 let Lovske družine Puščava

50

ŠMID DAMIR

51

ŠVAJGER IVAN

52

URBANC MAKSIMILJAN

53

URNAUT STANISLAV

54

URNAUT STANKO ml.

55

VANER ANTON JANEZ

56
57
58
59
60
61

VANER RAFAEL
VERČKO ALBIN
VICMAN PAVEL
VICMAN ROBERT
VOLLMEIER TADEJ
VOLLMEIER VENČESLAV

62

ŽAUCER JOŽEF

Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Red za lovske zasluge III.
stopnje (bronasti)
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge
Zlati znak za lovske zasluge
Znak za lovske zasluge

13.5.2010
6.6.2002
19.12.1989
19.3.1968
9.5.2012
9.5.2012
8.3.2001
11.6.2002
9.5.2012
8.3.2001
13.5.2010
6.6.2002
6.6.2002
21.6.2007
13.5.2010
8.3.2001
9.5.2012
8.3.2001

Lovska družina Puščava je v letu 2010
prejela bronasto priznanje občine Lovrenc na Pohorju.

Tudi žene povabimo med nas – skupni lov 6. 11. 2005
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GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR, d.d.,
Limbuško nabrežje 15, 2341 Limbuš
tel.: (02) 234 13 10, faks: (02) 234 13 34, e-naslov: ggmb@gg-mb.si

s svojimi organizacijskimi enotami:
GO MARIBOR
Limbuško nabrežje 15
2341 Limbuš
tel.: (02) 48 03 104
faks: (02) 48 03 103

•
•
•
•
•

GO LOVRENC NA GO SLOVENSKA GO PTUJ
POHORJU
BISTRICA

Sp. trg 66, 2344
Lovrenc na Pohorju
tel.: (02) 63 00 200
faks: (02) 63 00 204

Kolodvorska 35b
2310 Sl. Bistrica
tel.: (02) 80 51 500
faks: (02) 80 51 504

Rogozniška c. 12
2250 Ptuj
tel.: (02) 79 80 400
faks: (02) 79 80 404

odkupuje in prodaja obli les,
izvaja gozdarska dela v državnih gozdovih severovzhodne Slovenije,
na željo lastnikov gozdov izvaja storitve tudi v njihovih gozdovih,
gradi in vzdržuje gozdne komunikacije in druge objekte,
vzdržuje gozdarsko mehanizacijo.

NIMROD

Podjetje za trgovino in
storitve d.o.o.
Trata 35,
4220 Škofja Loka
e-pošta:
info@nimrod.si

Posek in
spravilo lesa
JOŽEF
MLAKAR s.p.
Kumen 55
Lovrenc na Pohorju

HAJRUDIN
DINO
OSMANOVIĆ

FAS
trgovsko, gostinsko in
storitveno
podjetje d.o.o.
Mladinska ul. 21
2000 Maribor

MAKED d.o.o.
Na Gaj 60
2354 Bresternica

AVTOPREVOZNIŠTVO

ALEŠ RIBIČ s.p.
Kumen 50A
Lovrenc na Pohorju
gsm: 041/ 639 364

FINANČNI

CENTER
NEODVISNO FINANČNO SVETOVANJE

HITTRO
SERVIS HIDRAVLIČNIH,
PNEVMATSKIH IN STROJNIH
NAPRAV

ANDRA d.o.o.

VOJKO TINČE s.p.

Fala 40, 2343 Fala

Rdeči Breg 2, Lovrenc na Pohorju

GRADBENA
MEHANIZACIJA IN
PREVOZNIŠTVO,
GORAZD HODNIK s.p.
Gaberca 2,
Lovrenc na Pohorju

Prevozništvo

VRTNARIJA

Jurič Vlado s.p.

BENSA SIMON
FERLINC s.p.

Zgornja Bistrica 70,
Slovenska Bistrica

Studenška ul. 65,
2000 MARIBOR
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