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Nagovor starešine Lovske družine Boč na Kozjaku 

 

Zelo sem vesel, da smem napisati nekaj besed na prvih straneh 

našega Zbornika, ki obeležuje visok jubilej uspešnega delovanja. 

Z radostjo ugotavljam, da sem v 70-tih letih sedmi starešina 

lovske družine, kar kaže na to, da našo družino niso pretresali 

notranji dogodki, ki bi se manifestirali v pogostem menjavanju 

starešin.  

 

Na tem mestu se želim zahvaliti vsem svojim predhodnikom, ki so skrbeli za to, da je 

lovska družina delovala zakonito, skrbno do narave, strpno do vseh ljudi.  

 

Zavedam se, da lovstvo deluje v turbulentnem okolju, v okolju, ki do vseh nas postavlja 

drugačne zahteve, omejitve in od nas vedno več pričakuje.. Prav vse to je razlog, da 

člani zelene bratovščine ne moremo delovati ločeno, ampak moramo delovati tvorno v 

okolju, kjer živimo in kjer izvajamo svoje poslanstvo. Zavedamo se, da moramo z 

divjadjo, kot obnovljivim naravnim virom, trajnostno gospodariti,  zagotavljati naravno 

ravnovesje z nosilnostjo okolja, skrbeti za biotsko raznovrstnost in ohranjati visoko 

stopnjo razumevanja in tvornega delovanja z vsemi vami.  

 

Kaj mi še sploh preostane ob tako bogatem Zborniku kot to, da se vam vsem zahvalim 

za vse, kar ste dobrega storili za nas, za zeleno bratovščino, za to okolje, za to 

skupnost. Hvala vsem donatorjem, ki so nam pomagali pri organizaciji vseh naših 

aktivnosti v počastitev našega in vašega jubileja.  

 

Lovski zdravo in dober pogled.  

 

Boris Mušič 

 starešina  
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Beseda avtorja in urednika 

 

Spoštovani! 

 

Pred vami je Zbornik Lovske družine Boč na Kozjaku, ki smo ga 

pripravili ob našem jubileju. 70 let delovanja ni dolga niti ne kratka 

doba. V teh letih posameznik že dozori in za sabo ima že kar 

nekaj zgodovine, tudi naša družina jo ima. V obdobju zgodovine 

se danes lovska družina ravna že po tretjem lovskem zakonu,  ob 

dobrem delu bo doživela še kakšnega.  

 

Zbornik zajema nekaj zgodovinskih prelomnic in dogodkov, ki smo jih opisali ali omenili 

že v prvo izdanem Zborniku ob 50-letnici, leta 1996. Zbornik je dostopen na spletni 

strani, in sicer na naslovu:  

 https://issuu.com/sreckofelixkrope/docs/Zbornik_ld_bo___na_kozjaku 

 

V letošnjem Zborniku smo skušali zajeti dogodke in vsebino v zadnjih 20-tih letih in 

vključiti tudi nekaj zadev, ki niso bile vključene v predhodnega. Vsi dokumenti se zmeraj 

pač ne najdejo,  tako imamo tudi danes težavo z osnovnimi dokumenti iz prvih dvajsetih 

let, ki se niso ohranili ali pa so ob »skrbnem varovanju« ostali tako skriti, da jih tudi 

danes nismo našli. Prava škoda je, da ne najdemo starih rokopisov, ki so nastali izpod 

peresa garaških rok naših lovcev predhodnikov. Verjetno ali skoraj zagotovo oni niso 

krivi za to, da  danes »iščemo te papirje«. Kakšnega bomo še našli, upamo, da bodo 

prispeli v prave roke in da bodo ovekovečeni tako kot nekateri dokumenti v tem 

Zborniku.  

 

Naj se na tem mestu zahvalim vsem vam, tako lovkam, lovcem, občanom, prijateljem, 

kmetovalcem in lastnikom zemljišč, ki ste vsa ta leta sami ali preko svojih prednikov 

sodelovali z lovci. Konec koncev, delali smo, in to počnemo še naprej, za našo naravo, 

okolje in za medsebojne odnose. Moramo pa si priznati, naravo, živali, divjad in vse 

lepote nam niso zaupali naši predniki, pač pa so jo nam zaupali naši zanamci. Njim 

https://issuu.com/sreckofelixkrope/docs/zbornik_ld_bo___na_kozjaku
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bomo tudi predali vse, kar smo ohranili. Zmeraj se srečujemo z menjavo generacij, s tem 

tudi navad, znanj in sposobnosti. Nekje sem slišal, da mladi razmišljajo tako, kot da pred 

njimi nič ni bilo. Starejši pa baje razmišljajo tako, da za njimi nič več ne bo. Priznajmo si, 

resnica je nekje vmes in življenje je zgolj podobno teku štafete, kjer je vsak v trenutku, 

ko nosi štafetno palico, zadolžen za to, da doseže maksimalen rezultat. Skupni rezultat 

pa je delež slehernega, ki je tekel štafeto.  

 

Zmeraj, ko govorim o lovstvu, naravi, se spomnim na sveto pismo ekologije. Verjamem, 

da temu pismu niste namenjali večje pozornosti, vendar pa njegova vrednost zasluži 

takšno ime, ki ga je dobilo šele po več kot sto petdesetih letih od nastanka (1854). Gre 

za pismo indijanskega poglavarja Seattla tedanjemu predsedniku ZDA. To je bil čas, ko 

so Indijanci izgubili vojno z belci in so morali pristati na to, da svojo zemljo prodajo ter se 

odselijo z nje. Za to pismo mnogi menijo, da gre za enega najlepših in najglobljih 

zapisov o naravi. Poglavar zaključuje svoje pismo s temi besedami: »Ko bo posekano 

zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, ulovljena zadnja riba, boste ugotovili, da denarja 

ne morete jesti.«  

 

Torej, ravnajmo se po svetem pismu ekologije. Lovci to počnemo že vrsto let in letošnje 

leto praznujemo 70 let. 

 

Hvala vsem. 

 

 

Dr. Srečko Felix Krope 

    avtor in urednik 
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Beseda predsednika lovske zveze Slovenije 

 

Spoštovani lovski tovariši, člani Lovske družine Boč na Kozjaku!  

 

Veliko lovskih družin v letošnjem letu praznuje 70. obletnico 

delovanja. Po podatkih iz Lisjaka, preko 170 lovskih družin, vendar 

vsi ne premorejo dovolj sredstev ali poguma in seveda dovolj 

zagnanih lovcev, da izdajo Zbornik ob 70. obletnici. Zato najprej 

pohvala za odličen Zbornik, v katerem so obnovljeni spomini na 

pretekla leta, člane, dogodke in opravljeno delo.  Vsem, ki ste vzeli 

v roke ta Zbornik, želim prijetno branje.  

 

Vsi vemo, da smo se lovci že od nekdaj združevali, da bi tako uspešneje lovili ali pa 

uresničili druge interese naše lovske bratovščine.  Vojne so vedno naredile veliko škodo 

tudi v lovstvu, še posebej II. svetovna vojna, ki je naredila veliko praznino v loviščih. 

Nemci so bili temeljiti, pobrali so lovsko orožje in onemogočili lov. Po vojni se je začelo 

na novo vzpostavljati red in tako so začele nastajati tudi lovske družine. Kar nekaj 

desetletij je bilo potrebno, da se je v gozdovih vzpostavil normalen stalež divjadi.  

 

Žal smo letos, v letu 2016, doživeli in izkusili, kako se je brez ustreznih podlag na 

birokratski način določilo, kako se bo zmanjšala številčnost jelenjadi.  Kot da bi uradniki 

pozabili, kaj pomeni biotska raznovrstnost oziroma po domače tudi jelenjad je sestavni 

del gozda in smreka ne bi bila danes takšna kot je, če je ne bi jelenjad objedala. 

Prepričan pa sem, da bomo lovci dosegli, da se bo v bodoče z divjadjo upravljalo le na 

podlagi znanstvenih metod. Če želimo uresničiti naše poslanstvo in ohraniti naravo, je to 

edini možni način. 

 

Pred II. svetovno vojno smo imeli sistem podeljevanja lovišč s pomočjo koncesij. 

Pogosto rečejo, da se zgodovina ponavlja in od leta 2008 lovci ponovno plačujemo 

koncesije. Na tak način država iz narave pobere veliko, žal le redko doživim, da kaj vrne 

v izboljšanje ali ohranitev okolja. Kljub koncesiji lovci ne smemo pristati na kapitalistično 
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logiko oziroma na prekomerno izkoriščanje narave. Ohraniti moramo sistem vračanja 

vsega, kar smo pridobili iz narave nazaj v naravno okolje in pri tem biti enotni. Divje 

živali morajo ostati naravna dobrina in kot taki last vseh nas. Na tak način je naša lovska 

bratovščina preživela in bo živela še naprej, predvsem pa bomo imeli urejena oziroma 

zgledna lovišča, kjer bodo imele živali pogoje in prostor za preživetje.   

 

Lovska družina je temeljna enota naše lovske bratovščine in dokler bodo obstajale 

takšne družine, kot je Lovska družina Boč na Kozjaku, ima lovstvo prihodnost na 

Slovenskem.    

 

 

PREDSEDNIK LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

                  Mag. Lado Bradač 
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Spoštovane lovke in lovci, cenjeni prijatelji narave in zelene bratovščine, dragi 

bralci! 

 

Lovska družina Boč na Kozjaku praznuje 70-letnico 

neprekinjenega delovanja. Del bogate zgodovine tega kolektiva 

zelene bratovščine prinaša tudi pričujoči Zbornik, za katerega 

sem s posebnim spoštovanjem napisal nekaj kratkih misli. 

 

70 let je za zgodovinarje sicer kratko obdobje, za posameznika  

je to obdobje čas vsaj dveh generacij, za društvo, ki  združuje 

veliko različnih posameznikov  z različnimi značaji in raznolikimi 

interesi, pa je to obdobje častitljiv jubilej. Sploh, ker ne gre zgolj za združevanje in 

povezovanje zaradi skupnih interesov varovanja narave in divjadi, pač pa tudi in 

predvsem za zavedanje o veliki odgovornosti, ki jo imajo člani  zelene bratovščine v 

sodobnem času. Tudi vaše praznovanje, spoštovani lovski tovariši in tovarišice z Boča,  

je lepa priložnost, da skupaj pregledamo prehojeno pot vaše lovske družine. Vaših 

uspehov smo bili vedno veseli tudi v Lovski zvezi Maribor. Spremljali smo vaše vzpone 

in padce, pomagali pri reševanju nekaterih problemov in bili nadvse veseli tudi številnih 

dobronamernih pobud, predlogov in seveda kritik z vaše strani. To se mi zdi edina prava 

pot, saj nas povezuje skupni  interes in skupna strategija lovske organizacije, ki bo na 

Slovenskem prihodnje leto stara sto deset let.  

 

V tem obdobju smo bili  priče velikim spremembam. Zamenjali smo stoletje, tisočletje, 

zamenjala se je ureditev, zamenjala se je zakonodaja. Spremembe se niso zgodile 

samo v lovstvu, v lovski organizaciji, v naravnem okolju in v naravi nasploh, spremembe 

smo doživeli kot celotna družba in celo širše v globalnem svetu smo vedno znova priče 

naglim pretresom in spremembam. Nekaterim celo težko sledimo, saj je njihova 

dinamika izjemna. Vse te spremembe zagotovo terjajo tudi nekoliko drugačno 

razmišljanje, drugačno življenjsko filozofijo, pogojujejo drugačno obnašanje, drugačen 

način življenja. Na spremembe se moramo prilagoditi,  celotna družba, posamezniki in 

nenazadnje tudi narava, s katero se ne smemo poigravati.  
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Zdi se, da za mnoge neumnosti človeka v preteklosti narava že kaže zobe in nam vrača 

milo za drago … Pa še bolj nam bo, če se ne bomo spametovali. Kljub vsem tem 

pretresom, družbenim, političnim in okoljskim spremembam, smo slovenski lovci ostali 

zvesti svojemu poslanstvu, ki je bilo sprejeto 1907. leta. To pa je skrb za divjad, za 

naravo, za  strokovno izobraževanje, za lovsko kulturo, za spoštovanje lovske etike in za 

nenehno krepitev lovskega tovarištva. Slednje je še kako pomembno, saj smo venomer 

priča pozabljanju na nekatere občečloveške vrednote, kot so poštenost, resnicoljubnost, 

pravičnost , tovarištvo in solidarnost. 

 

Za mnoge uspehe slovenske lovske organizacije in za dobre rezultate lovstva v širši 

mariborski okolici ste še kako zaslužni tudi vi, dragi prijatelji iz Lovske družine Boč na 

Kozjaku. Prispevali ste kamenček v mozaik naše razvejanje dejavnosti in pomagali 

utrjevati poslanstvo varuhov narave in divjadi, kar smo slovenski lovci že od nekdaj. V 

minulih 70 letih ste povezani v kolektiv Lovske družine Boč na Kozjaku, z vašim 

nesebičnim in požrtvovalnim prostovoljnim delom, v skrbi za izobraževanje in za krepitev 

znanja, brez katerega v lovstvu že dolgo ne gre več, s prirejanjem raznovrstnih 

prireditev, z iskrenim lovskim tovarištvom in z ustvarjanjem dobrih medsebojnih 

odnosov, tako v družini med vami lovci kot seveda z vsemi ostalimi, ki živijo in delajo v 

prostoru, ste dokazali, da ste vredni zaupanja in spoštovanja. Upravljanje z loviščem ni 

samo po sebi umevno. Podeljena in pridobljena koncesijska pogodba je rezultat vašega 

nesebičnega dela in umnega gospodarjenja z loviščem in z vsemi naravnimi resursi.  

 

Spoštovane lovke in lovci, prijatelji zelene bratovščine in dragi bralci. 

 

Lovska družina Boč na Kozjaku predstavlja eno izmed manjših lovskih družin v Lovski 

zvezi Maribor. A kljub relativni majhnosti kolektiva ste vedno zmogli uresničevati sprejete 

naloge in obveznosti. V sedmih desetletjih vašega delovanja ste bistveno pripomogli k 

uresničevanju in zastopanju  najširših interesov lovcev.  Del prehojene poti, s prikazom 

važnejših historičnih iztočnic in poudarkov, predstavljate v pričujočem Zborniku. V njem 

na svojevrsten način, v sliki in besedi, vsem razumljivo in pregledno, prikazujete minulo 

delo. Predstavljate pester mozaik vaše razvejane dejavnosti in z zapisanim trajno 
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ohranjate zgodovinski spomin na vse generacije lovcev Lovske družine  Boč na Kozjaku. 

Verjamem, da bodo prihajajoče generacije mlajših lovcev z veseljem posegale po tej 

publikaciji, ki je hkrati tudi lep prispevek v zakladnico slovenskega lovskega 

zgodovinopisja. Ob tem visokem in častitljivem jubileju iskrene čestitke vsem, ki ste v 

tem obdobju karkoli dobrega storili za lovce, za lovsko družino in za lovstvo nasploh, za 

ohranitev naravnega okolja, za divjad in seveda za – ljudi. Zbornik naj bo zrcalo tega 

delovanja in dokument časa, v katerem so generacije lovcev v tem delu Kozjaka sledile 

plemenitim ciljem slovenskega lovstva. In tako naj ostane tudi v prihodnjih desetletjih. 

 

Uspešno delo v bodoče in dober pogled! 

 

 

 

PREDSEDNIK LOVSKE ZVEZE MARIBOR 

      Marjan GSELMAN 
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Nagovor predsednika Kluba prijateljev lova Celovec 

 

 

 

 

 

Več kot 50-letno plodno sodelovanje lovcev članov Kluba 

prijateljev lova Celovec z lovci matičnega naroda 

 

Takoj po ustanovitvi Kluba prijateljev lova Celovec (KPL), 31. 05. 1964, je ustanovni 

predsednik, Karel Prušnik - Gašper, vzpostavil stike z Lovsko zvezo Maribor. Že leto 

kasneje je Lovska zveza Maribor organizirala lovska srečanja in skupne love v nižinskih 

loviščih lovskih družin na svojem območju. 

Kot eden izmed le še štirih živečih ustanovnih članov, se še dobro spominjam teh 

izredno uspešno organiziranih skupnih lovov. Za nas je bilo novo, da je bilo skoraj v 

vseh teh loviščih male divjadi na pretek. Posebno se še spominjam lovov in srečanj v 

Slovenskih goricah v revirju »Čreta«, ki je bila menda prava zlata jama tega kraja 

oziroma del lovišča Lovske družine Lenart. Povsod smo bili zelo gostoljubno sprejeti in 

vsakemu lovu je sledil tudi »zadnji pogon« in večkrat tudi lovski krst. 

 

Na tem mestu žal  ne morem navesti vseh, ki so nas že ob začetku vabili in tudi danes 

še vabijo na love, kulturna in tudi druga prijateljska ter lovsko-tovariška srečanja. Vsem 

tem prijateljem velja moja iskrena zahvala. 

 

Posebej hočem omeniti še Lovsko družino Boč na Kozjaku, s katero že nekaj let 

prirejamo lov na divje prašiče, ki ga imenujemo »Koroški dan na Boču-Selnici«. Hvale 

vredno pa je, da so vse vodstvene generacije Lovske zveze Maribor in vseh lovskih 

družin skrbele za to, da te vezi obstajajo tudi še danes. Podobne stike kot z Lovsko 

zvezo Maribor in lovskimi družinami tega kraja imamo tudi z ostalimi lovskimi družinami 

širom Slovenije. 
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Rad in iz globokega prepričanja ugotavljam, da so za narodno skupnost, ki živi in deluje 

izven meja matične države, za njen obstoj in razvoj vsestranski stiki nujno potrebni. 

Take stike moramo jemati resno in jih pripraviti tako, da služijo čim širšemu krogu. To 

naj velja za vse, ki se s tem ukvarjamo, saj star pregovor pravi: »Le v skupnosti je 

moč!«. To velja še posebej za člane vseh manjšin. 

 

Ob koncu se zahvaljujem Lovski družini Boč na Kozjaku ter Lovski družini Lenart za 

dolgoletno sodelovanje in gostoljubje z željo, da bi se to tudi v bodoče ohranilo in se 

morda še nadgradilo. 

 

Vsem članom obeh lovskih družin želim veliko zdravja in lovskega blagra in lepo prijetno 

praznovanje jubilejev. 

 

Vam vsem hvaležni in vdani  

 

 

ustanovni član in dolgoletni predsednik KPL 

                   Fric-Mirko Kumer 
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Nagovor starešine pobratene Lovske družine Lenart 

V veliko čast nam je, da se lahko kot pobratena Lovska družina 

Lenart iz osrčja Slovenskih goric predstavimo v vašem Zborniku. 

Lovska družina Lenart je družina, ki upravlja z nižinskim loviščem. 

Skupna površina lovišča znaša 3538 ha, od tega je 3240 ha lovne 

površine (uradni podatki, realni veliko manjši). Leži v osrednjem 

delu Slovenskih goric, lovišče pa se razprostira v večjem delu 

Krajevne skupnosti Lenart. Podnebje je subpanonsko z zmernimi 

temperaturnimi razlikami med letnimi časi. Potencialna vegetacija so zlasti gozdovi črne 

jelše, belega gabra in bukve, ob vodotokih pa je še nekaj značilnih nižinskih sestojev. 

Veliko je tudi njiv, na katerih so posevki koruze, pšenice, manj ostalih kultur. Za nas 

lovce so problem veliki kompleksi posameznih kultur, kar nam onemogoča permanentno 

in pravilno gojitev divjadi. K odstrelu srnjadi moramo velikokrat pristopati šele v pozni 

jeseni, ko je vidljivost slabša in so krajši dnevi. Najštevilčnejša divjad je srnjad, 

gospodarimo pa tudi s fazanom, zajcem, raco in drugo malo divjadjo. 

 

Ocenjujemo, da se stalež srnjadi v spomladanskem času giblje okoli 280–300 živali. 

Letno odstrelimo v povprečju 100 kosov srnjadi v spolnem razmerju in strukturnih 

deležih. Preko 30 % odstrela trofejnih srnjakov namenjamo lovnemu turizmu. Velik 

problem pa nam predstavlja zelo gosta cestna razvejanost, kar nam odvzame kar 

precejšen del populacije srnjadi. Ocenjujemo, da je stalež male divjadi v rahlem porastu, 

predvsem stalež poljskega zajca. Število fazanov pa nam žal kljub prizadevanju ostaja 

na konstantni populaciji. 

 

V Lovsko družino Lenart je včlanjenih 36 lovcev, od katerih ima sedem lovcev status 

lovskega čuvaja in štirje lovci status lovskega strelskega sodnika. Imamo tudi več 

usposobljenih oseb in mentorjev. V letošnjem letu smo sprejeli tudi tri nove člane – 

pripravnike, tako da se je članstvo  tudi  pomladilo. 

 

Ko so se vodstva lovskih družin v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja in 

kasneje članstvo obeh lovskih družin, Lovske družine Boč na Kozjaku in Lovske družine 
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Lenart odločila za pobratenje, menim, da so  vsi skupaj naredili velik korak k druženju in 

prijateljstvu med člani zelene bratovščine. Skupni lovi pri vas, na Boču, in pri nas, v 

Slovenskih goricah, nam daje upanje, da prijateljstvo med lovci še narašča in se 

povečuje. Negujmo to lepo vrlino slovenskega lovca! 

 

Vsem vašim lovkam, lovcem in vsem ostalim, ki so vam kakorkoli pomagali pri lovstvu, 

vsi člani Lovske družine Lenart in jaz osebno želimo ob vašem jubileju veliko lepih 

lovskih užitkov, druženja in tovarištva ter dobrega gospodarjenja z divjadjo. 

 

Lep lovski pozdrav! 

 

Starešina LD Lenart 

   Vinko Grajfoner 
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Nagovor župana Občine Selnica ob Dravi 

 

Spoštovani!  

 

Sedemdeset let je obdobje, v katerem se lahko vsaka dejavnost 

predstavi v vsej svoji veličini. Lovska družina Boč na Kozjaku tako 

letos praznuje visok jubilej, in sicer sedemdeset  let svojega 

delovanja. Že samo ime »družina« nam pove, da so to tesno 

povezani ljudje, ki delajo za skupno dobro.  

 

Aktivnosti v lovskih družinah je potrebno razumeti kot iskanje sinergij v naravnem okolju 

med živalmi in tudi kot vpliv okolja na ljudi, ki živijo v bližini lovskih območij. Narava 

sama poskrbi za razmerja v okolju, velikokrat pa se to ne zgodi pravočasno in takrat 

nastopijo lovke in lovci s svojo aktivnostjo. Skrbijo za varstvo in ohranitev divjadi. 

Zavedajo se, da živali potrebujejo hrano, naravno okolje, mir ter primerno razumevanje 

ljudi. V ekstremnih pogojih (hude zime) poskrbijo, da živali dobijo zadosti hrane za svoje 

preživetje. Lahko pa je tudi nasprotno. Neka živalska vrsta se zelo razmnoži in poruši 

naravna razmerja v okolju in tudi takrat je naloga lovskih družin, da po navodilih in 

zakonih Lovske zveze Slovenije opravijo pravilen in zadosten odvzem živali. 

 

Lovsko območje družine Boč na Kozjaku spada v celoti na območje Občine Selnica ob 

Dravi. Medtem ko sta delno prisotni na območju naše občine Lovska družina Vurmat in 

Lovska družina Gaj. Občina Selnica ob Dravi se razprostira na površini 65 m2 km in je 

zelo bogata z gozdovi, pašniki, nasadi in kmetijskimi površinami. Vse našteto pa je 

osnova za pestro in bogato življenje divjadi. 

 

Lovske družine opravljajo odgovorne in zahtevne naloge na področju varovanja in 

ohranjanja zdravega okolja. Posameznike odlikuje ljubezen do živali in narave. V 

zadnjem obdobju smo ljudje postali vse bolj neprizanesljivi do narave in njenih virov, kot 

da se ne zavedamo, da moramo nujno ohraniti ravnovesje med potrebami in možnostmi, 

ki nam jih daje okolje. Po zadnjih podatkih je več kot dvaindvajset tisoč lovk in lovcev 
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združenih pod okriljem Lovske zveze Slovenije. To predstavlja velik potencial za njihovo 

odgovorno in pomembno poslanstvo. Ljudje pri svojem tempu in načinu življenja 

pozabljamo na naravne lepote in njene zakonitosti. Pri neprestanem stremljenju človeka 

po materialnih dobrinah bi bilo potrebno več časa posvetiti naravi, njenim lepotam in 

naravnim zakonom. V tem pogledu so članice in člani Lovske družine Boč na Kozjaku na 

pravi poti in so nam lahko za vzgled.  

 

Zraven osnovne dejavnosti, ki jo opravljajo člani Lovske družine Boč na Kozjaku, tudi 

vzorno sodelujejo z drugimi društvi, skrbijo za dobre medsebojne odnose, odločitve 

sprejemajo v sodelovanju z lastniki kmetij, in to je vsekakor osnova za uspešno 

delovanje tudi v prihodnosti. Članice in člani si zelo prizadevajo za ohranjanje stikov z 

izobraževalnimi in strokovnimi ustanovami. Pomembno pa je tudi sodelovanje z lokalno 

skupnostjo in z veseljem lahko potrdim, da je uspešno in v obojestransko zadovoljstvo. 

 

Ob visoki obletnici vašega delovanja vam iskreno čestitam. Naj vam bo sedemdeset let 

opravljanje pomembnega poslanstva osnova za nadaljnje delovanje in krepitev 

zavedanja, da ravnovesje v okolju in naravi pomeni tudi naš obstoj v prihodnje. Želim 

vam uspešno delo in vse dobro. 

 

Jurij LEP, župan 
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1 KRATEK POGLED V ZGODOVINO  

Zbornik ob 50-letnici, ki je bil izdan 1996. leta, je opisal glavne zgodovinske dogodke 

lovske družine. Vseh že predstavljenih podatkov in dogodkov v tem Zborniku ne 

ponavljamo ali pa jih v posameznih segmentih prikažemo skozi drugačen pogled. 

Slednje ne pomeni, da se s čimer ne strinjamo, ampak prikažemo podatek na kakšen 

drugačen način in z drugo interpretacijo.  

 

Sam Zbornik (1996) navaja, da se prvi dokumenti Lovske družine Boč na Kozjaku 

pojavljajo šele z letnico 1955. Tudi pri iskanju zgodovinskih virov oziroma dokumentov 

nismo našli starejšega datuma. V nadaljevanju objavljamo nekatere dokumente, iz 

katerih tudi povzemamo ugotovitve in dejstva. Eden takšnih zelo pomembnih 

dokumentov je »delovodnik«, ki je v obliki knjige z vsemi potrebnimi rubrikami za 

knjiženje pošte. Datum pod številko »1« je 12. 6. 1955, pod »predmet« pa je vpisano: 

»Zapisnik o predaji blagajniških poslov ter arhiv.« Pod rubriko »način rešitve« pa je 

navedeno: »Prevzel tov. Žlahtič Drago Zg. Selnica štev. 9.« 

 

Vsebina je pisana ročno z nalivnim peresom, pisava je lepa, s skrbno izpolnjenimi 

rubrikami. Iz celotnega »delovodnika« je razvidno, da je pošta prejeta in poslana z 

različnih naslovov in je na nek način podobna današnji pošti. Gre za komunikacijo med 

različnimi državnimi organi in društvi, gre za članske zadeve in podobno. Zanimivost 

tistega časa je tudi ta, da lovsko leto ni bilo enako koledarskemu letu. Tako se je lovsko 

leto začelo s prvim aprilom in je trajalo do konca marca naslednjega leta. Danes je 

lovsko leto enako koledarskemu letu. Od leta 1955 do 1972 je v delovodniku knjiženih 

829 zadev, kar pomeni, da je bilo letno zabeleženih 46 spisov. Spodnja tabela prikazuje 

število knjiženih zadev v posameznem letu:  

 

Tabela številka 1: Število knjiženih zadev v delovodniku pošte od 1955 do 1972. 

LETO 1955/56 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

ZADEV 105 54 48 67 38 61 31 45 56 

LETO 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972  

ZADEV 39 40 81 43 29 16 48 28  
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Kakšno pa je poslovanje s pošto danes? Enostavno lahko rečemo, da so danes pač 

drugačni časi, posluje se drugače in še bi iskali vzroke in izgovore. V bistvu se časi niso 

ravno spremenili, spremenili so se ljudje. Za primerjavo navajamo podatke o poslovanju 

s pošto za leto 2012. Danes se v naši lovski družini pošta knjiži v računalnik, imamo 

sedem spisovnih seznamov, razdeljenih po posameznih vsebinskih sklopih, kot nam 

prikazuje spodnja tabela. 

 

Tabela številka 2: Spisovni seznam pošte in število zadev za leto 2012. 

Zap. št.  Vsebina Število zadev 

1. Vabila 85 

2. Zapisniki 50 

3. Članstvo 80 

4. Načrt 24 

5. Poročila 51 

6. Računi 16 

7. Razno 44 

Skupaj:  350 

 

Število zadev, kot ugotavljamo, pa iz leta v leto narašča. Dejstvo je čisto razumljivo, saj 

poteka veliko več komunikacij kot pa je pred več kot 50 leti, tudi zaradi vseh obveznosti, 

ki jih ima lovska družina kot upravljavka lovišča.  
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Fotografija številka 1: Zunanja in notranja stran »delovodnika« lovske družine v letih 1955-1972. 

 

V vseh letih obstoja se je vodstvo lovske družine menjavalo, nekateri izmed članov so 

posamezne funkcije opravljali daljši, drugi krajši čas. Seznami članov se v arhivih niso 

ohranili in jih najdemo zgolj za posamezno leto v različnih obdobjih. Ohranil pa se je 

seznam članov, ki so opravljali v letih obstoja najodgovornejše funkcije v lovski družini. 

Vsi so doprinesli svoj kamenček v celotnem mozaiku zgodovine lovske družine.  

 

Tabela številka 3: Starešine v obdobju od leta 1946 dalje. 

Starešine lovske družine Obdobje 

 Jože Gomivnik 1946-1971 

 Rudi Podgornik 1971-1990 

 Maks Garmut 1990-2002 

 Štefan Cmrečnjak 2002-2004 

 Anton Pečovnik 2004-2008 

 Jože Deželak 2008-2011 

 Boris Mušič 2011- 
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Tabela številka 4: Gospodarji  v obdobju  od leta 1950 dalje. 

Gospodarji lovske družine Obdobje 

 Ludvik Vrhovnik 1950-1958 

 Ivan Gradišnik 1958-1970 

 Maks Abramenko 1970-1971 

 Anton Bosilj 1971-1977 

 Maks Garmut 1977-1990 

 Franc Ozanič 1990-1992 

 Anton Pečovnik 1992-2004 

 Franc Ozanič 2004-2005 

 Drago Vaupotič 2005-2008 

 Boris Mušič 2008-2011 

 Žiga Kraner 2011-2015 

 Boris Mušič 2015-2016 

 Gvido Triplat 2016- 

 

Tabela številka 5: Tajniki  v obdobju od 1950 leta dalje. 

Tajniki lovske družine Obdobje 

 Ludvik Repolusk 1950-1954 

 Ivan Karčovnik 1954-1959 

 Mihael Trabe 1959-1963 

 Bogomir Trabe 1963-1966 

 Franc Ozanič 1966-1971 

 Jožef Žiberna 1971-2003 

 Drago Vaupotič 2003-2005 

 Stanislav Jamnik 2005-2008 

 Franjo Seršen 2008-2009 

 Dejan Jarc 2009-2011 

 Mag. Srečko Felix Krope 2011-2013 

 Teja Kraner 2013-2014 

 Maja Mušič 2014- 
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Tabela številka 6: Blagajniki v obdobju od 1950 leta dalje. 

Blagajniki lovske družine Obdobje 

 Karel Žlahtič 1950-1962 

 Adolf Miklušič 1962-1964 

 Karel Žlahtič 1964-1976 

 Ivan Zupanič 1976-1978 

 Srečko Šlaver 1978-1980 

 Franc Ozanič 1980-1982 

 Vili Kolarič 1982-1983 

 Vera Arnuš 1983-2003 

 Vinko Bosilj 2003-2008 

 Maks Garmut 2008-2016 

 Miha Skarlovnik 2016- 

 

Tabela številka 7: Predsedniki gojitvenih komisij v obdobju od 1977 leta dalje. 

Predsedniki gojitvenih komisij lovske družine Obdobje 

 Bogomir Trabe 1977-1980 

 Franc Ozanič 1980-1992 

 Janko Zupanič 1992-1993 

 Franc Ozanič 1993-2000 

 Jože Deželak 2000-2003 

 Janko Abramenko 2003-2007 

 Ni podatka 2007-2011 

 Janko Abramenko 2011-2014 

 Dejan Jarc 2014- 

 

Tabela številka 8: Kinološki referenti v obdobju od 1964 leta dalje. 

Kinološki referenti lovske družine Obdobje 

 Anton Bosilj 1964-1968 

 Anton Zupanič 1968-1969 

 Stane Krajnc 1968-1971 

 Vlado Sabolek 1971-1980 

 Anton Zupanič 1980-2000 
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 Ivan Zupanič 2000-2008 

 Ivan Majster 2009-2011 

 Teja Kraner 2011-2013 

 Domen Valher 2013- 

 

Tabela številka 9: Strelski referenti v obdobju od 1966 leta dalje. 

Strelski referenti lovske družine Obdobje 

 Maks Abramenko 1966-1967 

 Anton Bosilj 1968-1971 

 Rudi Podgornik 1971-1972 

 Maks Garmut 1972-1977 

 Franc Antloga 1977-1978 

 Stanko Dugonik 1978-2004 

 Franjo Seršen 2004-2008 

 Anton Zupanič 2008-2011 

 Janez Godec 2011-2014 

 Matjaž Ozanič 2014- 

 

Tabela številka 10: Statističarji v obdobju od 1969 leta dalje. 

Statističarji lovske družine Obdobje 

 Jožef Žiberna 1969-1974 

 Anton Zupanič 1974-1988 

 Radoslav Podlesnik 1988- 

 

Tabela številka 11: Častni predsednik v obdobju 1972 – 1980. 

Častni predsednik lovske družine Leto 

 Jože Gomivnik 1972-1980 

 

V 70-letih je vodstveno funkcijo lovske družine opravljalo sedem predsednikov oziroma 

starešin. Najdaljši staž na tem mestu je imel prvi starešina in kasneje tudi častni 

predsednik Jože Gomivnik, ki je lovsko družino vodil od samega začetka, in sicer skupaj 

25 let. V povprečju pa je staž vodenja deset let, podrobnejši pregled nam daje gornji 

seznam starešin in obdobja njihovega vodenja. Ostale funkcije s časom opravljanja 

posameznih nalog so razvidne iz gornjih podatkov.  



22 

 

2 POBRATENA LOVSKA DRUŽINA LENART 

Lovska družina je v 70-tih letih navezala tesnejše stike z Lovsko družino Lenart. Prišlo je 

do udeležbe na skupnih lovih v obeh lovskih družinah in posledično so člani Lovske 

družine Boč na Kozjaku dne 24. 2. 1976, člani Lovske družine Lenart pa dne 26. 4. 1976 

na lovskih posvetih sklenili, da se podpiše listina o pobratenju. Tako je prišlo do podpisa 

medsebojnega sporazuma o medsebojnem sodelovanju, v katerem je bilo navedenih 

dvanajst točk medsebojnega sodelovanja. Podpisali sta ga obe starešini, in sicer za 

Lovsko družino Lenart Franc Krevs in za Lovsko družino Boč na Kozjaku Rudi 

Podgornik.  

 

 

Fotografija številka 2: Starešina in lovovodja s psom v Lovski družini Lenart na zboru skupnega lova leta 

2014. 

 

Tako lovci obeh družin, zlasti v jesenskem času, obiskujejo druga drugo in se 

udeležujejo skupnih lovov na malo divjad ali pa lova na divje prašiče. Lovski družini 

Lenart se v skladu s sporazumom dodeli v odstrel enega gamsa letno. Tako je do sedaj 

prihajalo do pristnega medsebojnega sodelovanja, člani se obiskujejo na lovih, prihaja 

do udeležbe na občnih zborih in drugih prireditvah obeh lovskih družin. Obe lovski 

družini dobro sodelujeta s Klubom prijateljev lova iz Celovca.  
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Fotografija številka 3: Sporazum o medsebojnem sodelovanju z Lovsko družino Lenart. 
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Fotografija številka 4 : Zbor ob začetku skupnega lova pobratenih lovskih družin. 

 

 

 

Fotografija številka 5: Prvi z leve starešina Lovske družine Boč na Kozjaku, Boris Mušič. 
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Fotografija številka 6: Vabilo na skupni lov.  
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3 SODELOVANJE S KLUBOM PRIJATELJEV LOVA CELOVEC 

Sodelovanje s Klubom prijateljev lova iz Celovca (KPL) poteka z našo lovsko družino že 

vrsto let. Stike smo navezali  po prvih uradnih obiskih članov v okviru mariborske lovske 

zveze, sodelovanje tako traja že okoli 40 let. Naše sodelovanje je izjemno, iskreno, 

prisrčno in naravnano na pristne medsebojne odnose. Lovstvo je samo ena izmed naših 

stičnih točk, ki nas družijo. Kako pomembno je sodelovanje s KPL, nam pove že kar 

uvodna beseda predsednika KPL, Mirka-Frica Kumra, zavednega Slovenca. Njegovo 

dolgoletno delo na avstrijskem Koroškem za dobrobit naših Slovencev, živečih v Avstriji, 

je doživelo vrhunec v letu 2014, ko mu je predsednik Republike Slovenije, na predlog 

Lovske zveze Slovenije in ob podpori posameznih območnih lovskih zvez (med njimi tudi 

Lovske zveze Maribor), podelil  »medaljo za čezmejno povezovanje«.  

 

 

Fotografija številka 7: Blaž Kordež, član KPL Celovec (v ozadju Veliki Klek v Avstriji).  

 

Člane KPL vsako leto vabimo na lov v naše lovišče. Po sklepu upravnega odbora jim 

vsako leto podarimo odstrel trofejnega srnjaka za enega njihovega člana. Posamezni 

člani naše lovske družine pa zaradi trdnih in prijateljskih vezi odstrel tudi odstopijo 

njihovim članom. Kmetovalci in lastniki zemljišč v našem lovišču se bodo dveh njihovih 
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članov  zagotovo spomnili. Če ne drugače, pa po tisti novoletni salami, ki jih starešina in 

revirni delijo skupaj s stenskim koledarjem ob novem letu. Oba naša prijatelja lovca in 

Slovenca slišita na priimek Kordež ali pa na imeni Blaž in Hubert. Udeleženci naših 

skupnih lovov ju zagotovo poznajo in prepoznajo po posvetnih dobrotah v obliki klobas, 

hrenovk in še marsičem.  

 

KPL pa našim članom ni znan le po zgoraj navedenih dobrotah, ampak tudi po 

organizaciji in izvedbi posamičnih lovov na svizca na Velikem Kleku v Avstriji. 

Posamezni lovci so tako vsako leto gostje pri Blažu na prečudovitem lovu na svizca. Za 

takšen lov je pač potrebno nekoliko več kondicije v vseh ozirih. Večina naših lovcev je ta 

lov že okusila in večkrat zaradi tega povabimo v goste tudi lovce iz drugih lovskih družin.  

 

Nedavno je bil med uplenitelji tudi naš lovec, ki ga prikazujemo na spodnji fotografiji, 

napravljeni takoj po vrnitvi z mesta uplenitve v skupni tabor. Zaželeli smo mu lovski 

blagor, ki si ga je zaslužil.  

 

 

Fotografija številka 8: Anton Jarc po uplenitvi svizca 2015.  
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Naša lovska družina zna ceniti prijateljstvo in rada vrača male pozornosti. Tako smo v 

januarju 2016 našemu slavljencu Blažu ob 65-letnici na zadnjem pogonu na naši lovski 

koči podarili umetniško sliko z motivom divjega prašiča. Smo »djali«, da naj ima vsaj 

sliko, če ga že ne more upleniti. Spodnja novička je izšla v januarski številki 

Slovenskega tednika za Koroško v Celovcu. To se nam zdi še toliko bolj pomembno, saj 

so naši prijatelji s to novičko sosedom ponesli tudi naše ime in ime našega kraja. Z malo 

pozornostjo smo prišli v »časopise« preko naših meja. In prav je tako.  

 

 

Fotografija številka 9: Novička v Novicah (Slovenski tednik za Koroško, januar 2016). Od leve proti desni: 

Mirko-Fric Kumer, Blaž Kordež, Boris Mušič in dr. Srečko F. Krope).  

 

KPL je član Lovske zveze Slovenije (LZS)  po drugem odstavku 4. člena Pravil LZS in je 

zastopan preko svojih delegatov v volilnem okolišu Koroška. Tako sodelujejo v sistemu 

odločanja kot polnopravni člani Lovske zveze Slovenije, prejemajo glasilo Lovec in vsa 

obvestila, kot jih prejemajo članice Lovske zveze Slovenije po navedenem členu pravil. 

Njihovo sodelovanje sega po vseh lovskih družinah in območnih lovskih zvezah po 

Sloveniji. 
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Fotografija številka 10: Lov v Avstriji 2015. Stojita Maja Mušič in vodnik iz Avstrije. Blaž Kordež, Anton 

Jarc, Darko Gorjup in Boris Mušič (od leve proti desni) ob lovini.  

 

4 KINOLOGIJA V LOVSKI DRUŽINI 

V jubilejnem letu je bilo v aplikacijo Lisjak (2016) pod zavihkom kinologija vpisanih pet 

lovskih psov z različnimi preizkušnjami. 

 

Tabela številka 12: Preglednica lovskih psov v letu 2016. 

Pasemska 

skupina 

Pasma Ime psa Spol Preizkušnja Vodnik 

goniči nemški gonič PIR M PNZ Anton Pečovnik 

goniči resasti istrski gonič DON M PNZ Žiga Kraner 

jamarji nemški lovski terier CULE M PNZ Maks Garmut 

krvosledci bavarski barvar BOSS-BRIN M UPKS Jože Deželak 

ptičarji nemški kratkodlaki 

ptičar 

AJKA-

SEBEBORCI 

Ž JVP 

UPKS 

Srečko F. Krope 

Legenda:  

- PNZ–preizkušnja naravnih zasnov 

- UPKS–uporabnostna preizkušnja za delo po krvni sledi 
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Fotografija številka 11: Boss-Brin in Cigan (od leve proti desni) fotografirana v letu 2008, ko sta bila še oba 

v delovni kondiciji.  

 

Pod zavihkom »bivši psi« pa sta vpisana še dva lovska psa.  

 

Tabela številka 13: Lovska psa, ki sta bila v lovski družini in sta odšla »za mavrico«. 

Pasemska 

skupina 

Ime psa Spol Preizkušnja Vodnik 

krvosledci CIGAN M UPKS Jože Deželak 

jamarji REX M PNZ Boris Mušič  

 

V jubilejnem letu je odšel »za mavrico« tudi Boss-Brin. Drugih psov v aplikaciji Lisjak 

(2006) ni zavedenih, niti ne pod rubriko zgodovina. Aplikacija Lisjak se je začela uvajati 

v sistem Lovsko informacijskega sistema 2004.  
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Fotografija številka 12: Vodnik Jože Deželak (poznan kot DJ) s krvosledcema.  

 

Uporaba lovskih psov je urejena v Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov, 2004, 2006, 

2008) in v Pravilniku o uporabi lovskih psov v lovišču (Pravilnik, 2002). V aplikaciji Lisjak 

(2016) je v času od leta 2009 do 8. 8. 2015 knjiženih 84 iskanj zastreljene divjadi ali 

kontrolnih iskanj. Ločimo kontrolno iskanje po nastrelu (uspešno ali neuspešno) in 

iskanje ranjene divjadi (uspešno ali neuspešno). Tako ugotovimo, da je bilo v 

navedenem času v lovišču povprečno 14 iskanj različnega statusa. Uspešnih iskanj je 

bilo 35, kar predstavlja 41,6 % uspešnost iskanja. Največ iskanj je opravil vodnik Jože 

Deželak in sicer dobrih 95 %, preostalo je opravil vodnik z druge lovske družine. Iskanja 

so bila izvedena v 52 primerih za prašiče, v 3 primerih za gamse, v 4 primerih za 
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jelenjad in v 24 primerih za srnjad. Opustitev iskanja se šteje za storjen prekršek po 

Zakonu o zaščiti divjadi (ZZZiv, 2004), obveznost pa je opredeljena tudi v ZDLov (2004).  

 

 

Fotografija številka 13: Psička Ajka Sebeborska z vodnikom Srečkom F. Kropetom in sodniškim zborom 

po uspešno opravljeni UPKS v LPN Fazan Beltinci, junij 2016. 

 

V zgodovinskih dokumentih lovske družine najdemo kar nekaj zapisov s področja lovske 

kinologije. Na občnem zboru 12. 4. 1969, ki se je od 17. ure dalje odvijal v prostorih 

»krajevne gostilne« v Selnici ob Dravi, sta med sklepi v zapisniku napisani dve alineji, ki 

se nanašata na lovsko kinologijo, in sicer: 

- da se nakupi nekaj čistokrvnih lovskih psov, po možnosti samičk; 

- da je treba pripeti vse lovske pse, drugače bodo končali kot drugi roparji. 

 

Tako najdemo pod točko 5 v zapisniku Občnega zbora Lovske družine Boč na Kozjaku z 

dne 29. 4. 1972, da je kinolog Vlado Sabolek podajal svoje poročilo. V njem je navedel, 

da ima lovska družina zadovoljivo število lovskih psov, dodal pa je, da pogrešajo enega 
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ali dva lovska psa za krvno sled. Pri tem se je skliceval na pregovor: »Lovskega psa ne 

potrebujemo na lovu, ampak po lovu!«. Navaja, da je bilo v zadnjem času nekaj 

primerov, ko se plen ni našel, če bi imeli dobrega krvosledca, bi lovski družini ostal  

kakšen dinar več. Svoje poročilo zaključuje s podatkom da je bilo v tekočem lovskem 

letu proti steklini cepljenih 11 lovskih psov.  

 

V letnem poročilu za leto 1986 kinološki referent opozarja na nov kinološki pravilnik, ki 

določa, da morajo imeti lovski psi telesno oceno in preizkus naravnih zasnov. Za 

omenjeno leto je navedeno, da ima lovska družina 17 lovskih psov. Že v naslednjem 

lovskem letu je število lovskih psov naraslo na 18.  

 

Kot zanimivost najdemo v letnem poročilu starešine za leto 1962/63 podatek, da je 

lovska družina nabavila lovske pse, in sicer dva jazbečarja, eno psičko jazbečarko, 

resastega istrijana in enega španjela ter ptičarja, skupaj šest psov. Polovico sredstev za 

nakup psov so vzeli iz blagajne, polovico pa so krili vodniki.  

 

Področje lovske kinologije se pojavlja v večini letnih poročil starešin, v kasnejšem 

obdobju pa se pojavljajo že poročila, ki so jih podajali referenti za lovsko kinologijo. V 

posameznih zapisnikih občnih zborov najdemo tudi zapise o tem, da so se že v 60. in 

70. letih pogovarjali o vračilu stroškov za prehrano lovskih psov, nikjer pa posebej ni 

najti sklepa ali pa višine porabljenih sredstev, iz česar bi lahko sklepali, da do sklepov o 

tem sploh ni prišlo.  
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Fotografija številka 14: Letno poročilo kinološkega referenta za leto 1986.  
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5 LOVSKO STRELSTVO 

Lovsko strelstvo je bilo prisotno v večji ali manjši meri v celotni zgodovini lovske družine. 

Tako najdemo med sprejetimi sklepi zapisnika rednega občnega zbora z dne 20. aprila 

1974, da se nabavi stroj za glinaste golobe. Gre za staro izvedbo stroja, ki so ga v tistem 

času uporabljali. Danes lovska družina nima stroja za glinaste golobe, tekmovanja 

potekajo v okviru Gojitvenega bazena Kozjak (GB Kozjak) enkrat letno. Gre za 

tradicionalno tekmovanje treh lovskih družin med Lovsko družino Vurmat, Lovsko 

družino Gaj nad Mariborom in našo lovsko družino.   

 

 

Fotografija številka 15: Skupna fotografija strelskega tekmovanja v okviru Gojitvenega bazena Kozjak 

2016.  

 

Iz zapisnika sestanka Gojitvenega bazena Kozjak z dne 10. 5. 1974 je razvidno, da so 

strelstvu dali velik poudarek, saj sta  na dnevnem redu sestanka zgolj dve točki, in sicer 

ob točki razno je prva točka »Ureditev strelstva v okviru bazena«. Sprejet je bil sklep, da 

se udeležijo tekmovanja za Lackov pokal s štiričlanskimi ekipami, rezultat pa bo štel za 

uvrstitev v okviru tekmovanja Lovske zveze Maribor. Tekmovanje bo potekalo z MK 
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puško in na 20 glinastih golobov. Lovska družina je imela v tistem času tudi strelišče v 

Dobravi.  

 

 

Fotografija številka 16: Poročilo Lovske zveze Maribor o izvedenem družinskem tekmovanju. 
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Fotografija številka 17: Boris Mušič izroča pokal veteranu Maksu Garmutu na bazenskem tekmovanju 

2015.  

 

V letu 1975 so Lovske družine Boč na Kozjaku, Gaj, Kamnica, Kapla, Kungota in Vurmat 

obravnavale in kasneje tudi sprejele Pravilnik o lovskem strelstvi za prehodni pokal 

Lackovega odreda. Pripombe je zbirala Lovska družina Kungota. Lovskemu strelstvu so 

lovske družine dajale velik poudarek. Tako v arhivu najdemo vabilo za ustanovitev 

medbazenske organizacije lovskega športnega strelstva. Po iniciativi Lovske družine Gaj 

nad Mariborom in Sladki vrh ter po pristanku Lovskih družin Kamnica, Pesnica in Šentilj 

se je ustanovila skupna organizacija lovsko športnega strelstva s pripravljalnim 

odborom, ki so ga sestavljali: 

 Franjo Pušnik kot predsednik, 

 Edi Makuc kot tajnik in  

 Franc Hlade kot blagajnik. 

 

Ta odbor je sestavil pravila, ki so bila obravnavana in tudi sprejeta preko delegatov 

Lovskih družin Gaj nad Mariborom, Boč na Kozjaku, Košaki, Malečnik, Zgornja Kungota, 

Pernica, Pesnica, Šentilj, Sladki vrh in Kamnica. Sestanek je potekal 30. 5.1965 v lovski 

sobi hotela Zamorc v Mariboru.  
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Fotografija številka 18: Ekipa naše lovske družine 2014 s takratno starešino Lovske družine Vurmat 

(stojijo od leve Franc Ozanič, Jože Deželak, Rado Triplat, Maks Garmut, Andrej Holcman, spredaj Srečko 

Felix Krope, Gvido Triplat in Boris Mušič).  

 

V letnih poročilih strelskih referentov je večkrat poudarjeno, da je potrebno lovskemu 

strelstvu nameniti več časa in sredstev. V novejšem času strelski referenti na občnih 

zborih podajajo poročila, v katerih je v glavnem zajeta le uspešnost pri pristrelitvah pušk 

risanic, o udeležbi na drugih tekmovanjih pa v letih 80 – 90 ni zapisov, razen zapis s 

tekmovanja GB Kozjak.   
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6 LOVSKO NARAVOSLOVNA UČNA POT 

Boris Mušič je v obeh svojih kandidaturah za strešino 2011 in 2014 v programu dela, ki 

je bil potrjen, predstavil zamisel o postavitvi lovske učne poti. Na tej podlagi je tudi 

sestavil projektno skupino v sestavi: 

- Srečko Felix Krope kot vodja, 

- Boris Mušič kot član in  

- Miran Daković kot član.  

 

Prvi sestanki so se pričeli februarja 2014, takrat je bila izdelana prva projektna 

dokumentacija, projekt pa se je poimenoval »Projekt lovsko-naravoslovne učne poti LD 

Boč na Kozjaku.« V  projekt je bila aktivno vključena OŠ Selnica ob Dravi s profesorjem 

biologije in lovcem Blažem Lovričem. Učna pot se od ostalih učnih poti razlikuje po tem, 

da je vseh sedem točk učne poti izbrala osnovna šola. Na informativnih tablah je 

navedena naravoslovna vsebina in značilnosti divjadi.  

Projektna dokumentacija je bila poslana tudi na Lovsko zvezo Slovenije, s katero je bilo 

sklenjeno, da bo le ta po otvoritvi poti namenila tudi del finančnih sredstev, kar je tudi 

uresničila. Učna pot je predstavljena na spletni strani lovske družine na naslednji 

povezavi:  

- http://www.ldbocnakozjaku.org/#!knjige/cizk 

 

Otvoritev Lovsko-naravoslovne učne poti smo izvedli 22. 4. 2015 v našem lovskem 

domu ob prisotnosti lovcev sosednjih lovskih družin, predstavnikov Lovske zveze 

Slovenije in predstavnikov Občine Selnica ob Dravi. Program je povezovala naša lovka 

Maja Mušič, nastopali pa so rogisti Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož. Na prireditvi smo 

predstavili potek nastajanja učne poti, vsem sodelujočim smo se zahvalili s pisnimi 

priznanji in jih povabili na ogled.  

 

Na otvoritveni slovesnosti je bil imenovan in promoviran tudi gospodar učne poti Jože 

Deželak. Do konca leta 2015 je bilo na učni poti več vodenih in individualnih ogledov 

različnih skupin. Skupno število obiskovalcev v navedenem obdobju je preko 8.000. O 

http://www.ldbocnakozjaku.org/#!knjige/cizk
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učni poti je bil narejen promocijski film, ki je bil ustvarjen v sodelovanju z ekipo oddaje 

»Dober pogled« in je dostopen na spletni strani lovske družine.  

 

Za obiskovalce učne poti in tudi v ostale promocijske namene smo izdelali 

predstavitveno zloženko o učni poti in jo ob različnih prilikah tudi delili obiskovalcem in 

udeležencem pohoda.  

 

 

Fotografija številka 19: Otvoritev učne poti. V prvi vrsti sedijo od leve starešina Boris Mušič, Srečko Žerjav, 

direktor strokovnih služb Lovske zveze Slovenije, Marjan Gselman, predsednik Lovske zveze Maribor, 

Darja Slivnjak, direktorica občinske uprave Občine Selnica ob Dravi in Miran Daković, član Lovske družine 

Gaj nad Mariborom in član projektne skupine učne poti.  

 

Skoraj po dveh letih aktivnosti na Lovsko-naravoslovni učni poti LD Boč na Kozjaku smo 

želeli izvedeti, kakšno mnenje imajo obiskovalci o učni poti. V ta namen smo na spletni 

strani https://www.1ka.si/a/93249 objavili spletno anketo z naslovom »Zadovoljstvo 

obiskovalcev Lovsko-naravoslovne učne poti LD Boč na Kozjaku«, povezavo smo 

objavili tudi na naših spletnih straneh, del vprašalnikov pa sproti delili obiskovalcem, 

nekaj izvodov pa pustili pri »knjigi vtisov« na učni poti ob točki 4. Anketa je bila odprta v 

https://www.1ka.si/a/93249
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času od 21. 4. 2016 do 8. 7. 2016. Podatke, pridobljene z anketo, smo obdelali s 

programom SPSS 21 for Windows.  

 

Vprašalnik je vseboval 21 vprašanj ali skupaj 83 spremenljivk. Zanimalo nas je: 

 kako so izvedeli za lovsko naravoslovno učno pot, 

 kolikokrat in s kom so obiskali učno pot, 

 ali jo nameravajo še obiskati, 

 razlog za obisk, 

 katere medije o učni poti so pri tem uporabljali, 

 katere  teme so spoznali ali zaznali na učni poti, 

 mnenje o smiselnosti učne poti, 

 kaj so si najbolj zapomnili, 

 kako so splošno zadovoljni z učno potjo.  

 

V zadnjem delu vprašalnika smo jih spraševali po demografskih podatkih.  

 

 

Fotografija številka 20: Udeleženci otvoritve.  
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Anketo je v navedenem obdobju izpolnilo 123 anketirancev. Od tega je bilo 58 % moških 

in 42 % žensk. Največ ali 75 % jih je bilo v starostni skupini od 41 do 60 let. V starostni 

skupini nad 61 let jih je bilo 21 %, v starostni skupini od 21 do 40 let jih je bilo 4 %. Med 

obiskovalci je bilo 83 % poročenih, 8 %  ovdovelih, 4 % samskih in prav toliko 

razvezanih. Izmed obiskovalcev je bilo največ oziroma 71 % aktivnih (zaposlenih), 21 % 

upokojencev, 8 % jih je bilo brezposelnih.  

 

Po izobrazbi jih je bilo največ ali 29 % z dokončano srednjo šolo, 21 % z višješolsko 

izobrazbo, 17 % s poklicno šolo in prav v istem odstotku z manj kot osnovno šolo, 8 % z 

visoko izobrazbo, s po 4 % pa z dokončano univerzitetno izobrazbo in magisterijem ali 

doktoratom. Največ ali 92 % respondentov živi na podeželju in le 6 % v mestu.  

 

 

Fotografija številka 21: Umetniško izdelana škatla domačega gospodarja učne poti Jožeta Deželaka, v 

kateri je promocijski material in Knjiga vtisov udeležencev učne poti.  
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Anketirance smo spraševali po njihovi aktivnosti v različnih društvih. Tako so odgovorili, 

da jih ena četrtina ali 25 % ni aktivnih v nobenem društvu, 25 % je aktivnih v Društvu 

upokojencev, Rdečem križu Slovenije, Društvu Most, Kulturnem društvu Pavza, Društvu 

za zdravje srca in ožilja, 21 % jih je članov drugi športnih društev, 17 % je članov 

Turističnega društva, 8 % je članov Društva podeželskih žena in deklet in drugih lovskih 

družin, 4 % so člani Čebelarskega društva, Ribiške družine,  Lovske družine Boč na 

Kozjaku.   

 

 

Fotografija številka 22: Promocijska kapa, ki je bila razdeljena obiskovalcem učne poti in udeležencem 

otvoritvene slovesnosti.  

 

Po otvoritvi oziroma že pred njo smo učno pot predstavili na naši spletni strani. 

Anketirance smo povprašali po tem, kako so izvedeli za učno pot. Kar 83 % jih je 

odgovorilo, da so za učno pot izvedeli od znanca, 17 % je za učno pot izvedelo na   

spletni strani lovske družine, po 4 % pa preko osnovne šole, v sredstvih javnega 

obveščanja in preko informativne table za učno pot v kraju.  

 

Večina ali 83 % je učno pot obiskala v okviru vodenega ogleda, 38 % jih je obiskalo 

skupaj s svojimi prijatelji, 21 % jih je obiskalo s svojo družino brez vodenega ogleda,  

17 % pa je učno pot obiskalo individualno.  
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Največ obiskov je opravil obiskovalec, ki se je na učno pot podal kar 25 krat. Število 

obiskov posameznikov pa se giblje od 1 do 25. Ena četrtina ali 25 % je učno pot 

obiskala enkrat, 33 % dvakrat, po 13 % trikrat in petkrat, po 4 % pa je obiskalo učno pot 

20-krat, 7-krat in 6-krat. Zanimivi so odgovori, ki so jih anketiranci navajali kot razlog 

obiska učne poti. Več kot polovica ali 58 % si je želela izvedeti nekaj novega, 42 % jih je 

učno pot obiskalo zaradi sproščanja v naravi, 38 % zaradi rekreacije v naravi, 17 % si  je 

želelo družbe ljudi z istimi interesi, 8 % jih je obiskalo učno pot zgolj zaradi radovednosti, 

4 % pa se jih je na učno pot odpravilo zaradi službenih obveznosti.  

 

 

Fotografija številka 23: Jože Deželak pri izdelavi kažipotov za učno pot.  

 

Obiskovalci so pri obisku učne poti uporabljali različne medije. Največ oziroma 58 % so 

uporabljali informativne table, 63 % voden ogled, 42 % zloženko o učni poti in 25 % 

spletno stran lovske družine. Vsi mediji, ki so namenjeni učni poti, so torej v uporabi. 

Drugih medijev obiskovalci niso uporabljali.  
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Večina obiskovalcev ali 75 % meni, da je tema učne poti lovsko-naravoslovna tematika, 

13 % jih meni, da je zgolj naravoslovna tematika, 8 % meni, da je lovska tematika in 4 % 

jih meni, da prevladuje tematika ohranjanja narave. Zanimiva je primerjava z odgovori 

na vprašanje: »Kaj menite, da je glavno sporočilo učne poti?«. Pri vprašanju je bilo 

možnih več odgovorov, in sicer  jih 79 % meni, da je osnovno sporočilo ohranjanje 

narave, 54 % izobraževanje, 38 % rekreacija in 21 % ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Anketirance smo spraševali tudi po njihovem mnenju o smiselnosti učne poti. Pri 

vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Največ ali 71 % jih meni, da je učna pot 

smiselna z izobraževalnega vidika. Da je učna pot smiselna za promocijo kraja, jih meni 

58 %, da je smiselna s turističnega vidika, jih meni 46 %, da je smiselna z družabnega 

vidika jih meni 42 %. Da je učna pot smiselna z vseh vidikov, meni 13 % anketirancev.  

 

 

Fotografija številka 24: Lovci pri postavljanju informativnih tabel. Na pomoč so priskočili tudi krajani (od 

leve Franc Robič, Boris Mušič, Vinko Bosilj, Gvido Triplat).  
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Največ anketirancev meni, da je glavno sporočilo učne poti ohranjanje narave (79%), 

nato izobraževanje (54 %), rekreacija (38 %) in ohranjanje kulturne dediščine (21 %). Pri 

vprašanju, kaj so si najbolj zapomnili pri ogledu učne poti, je bilo možnih več odgovorov. 

Anketiranci so odgovorili, da so si zapomnili največ informacij o opisanih živalih, in sicer 

54 %, sledijo informacije o naravoslovnih navedbah, 46 %, 29 % pa jih je odgovorilo, da 

so si zapomnili kar vse. Vsi vprašani so odgovorili, da bodo obisk priporočali svojim 

prijateljem in znancem.  

 

Anketiranci so izrazili strinjanje s posameznimi trditvami o učni poti na Likertovi lestvici 

od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo, da se s trditvijo ne strinjajo, 5 pa, da se strinjajo v zelo 

veliki meri. Pri tem smo pri posameznih navedbah oziroma trditvah dobili naslednje 

povprečne ocene od 1 do 5: 

 

Tabela številka 14: Stopnja strinjanja pri trditvah o učni poti. 

Trditev Povprečna ocena 

Pot, po kateri poteka učna pot, je zelo prijetna. 4.3 

Z obiskom učne poti sem se naučil/a nekaj novega. 4.3 

Po obisku poti se mi ohranjanje narave zdi bolj pomembno kot pred 

obiskom. 

4.5 

Učno pot bom še obiskal/a. 4.3 

Pripravljen/a sem pomagati pri vzdrževanju učne poti in dati svoje predloge. 3.9 

Z učno potjo sem zelo zadovoljen/a. 4.8 
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Fotografija številka 25: Jože Deželak in Vlado Sabolek pri postavljanju kažipotov.  

 

Na podlagi rezultatov opravljene ankete lahko zaključimo, da je bila odločitev o 

postavitvi Lovsko-naravoslovne učne poti popolnoma pravilna. Po Sloveniji je veliko 

učnih poti, ki vsebujejo različne vsebine in so bile postavljene v različne namene. 

Takšne učne poti so v večini naredili gozdarji, sadjarji in drugi. Lovsko-naravoslovna 

učna pot LD Boč na Kozjaku se od omenjenih učnih poti  razlikuje predvsem po vsebini 

in po njeni postavitvi. Vse točke učne poti so bile postavljene po predlogu Osnovne šole 

Selnica ob Dravi, njeni predstavniki so povedali, katere vsebine potrebujejo pri svojem 

izobraževalnem programu in takšne točke so bile postavljene.  
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Fotografija številka 26: Informacijska tabla številka 2 s kažipotom.  

 

Učno pot obiskovalci zelo dobro ocenjujejo in glede na število obiska lahko sklepamo, 

da so jo tudi sprejeli za svojo. Mogoče je še kje kakšen »nejeverni Tomaž«, ampak to 

nas niti ne moti. Cenimo mnenje vsakogar in če ga je moč upoštevati, potem ga tudi 

bomo.  

 

V prihodnosti bomo učno pot vzdrževali še naprej in ob kakšni novi ideji bomo v njeno 

vsebino vtkali še kaj, kar bo koristilo vsem nam, zlasti pa našim najmlajšim. Na točki 

številka 4 imamo knjigo obiskov, v katero se obiskovalci vpisujejo. Vse zapise skrbno 

preberemo, upoštevali bomo tudi napisane predloge. Naj bo naša in vaša Lovsko-

naravoslovna učna pot LD Boč na Kozjaku koristna prav vsem.  

 



49 

 

 

Fotografija številka 27: Prvi organiziran voden ogled poti, april 2015. Skrajno desno gospodar poti Jože 

Deželak.  

 

V skrbno izdelani »poštni škatli« avtorja in gospodarja učne poti Jožeta Deželaka se 

nahaja tudi promocijska zloženka in še nekaj poučnega materiala. Vse to je namenjeno 

vam, obiskovalcem. Ko bo prazna, jo bomo z veseljem napolnili in pripravili za vas tudi 

različna obvestila. Na promocijski zloženki in tudi na naši spletni strani so navedeni 

kontaktni podatki, kjer je možno najaviti skupine za organiziran izlet, takrat lahko 

sporočite tudi vaše posebne želje in potrudili se bomo, da jih uresničimo.  

 

Pri predstavitvi rezultatov ankete smo se namerno izogibali komentarjev, predstaviti smo 

želeli zgolj rezultate, razmišljanja in zaključke pa prepuščamo bralcem samim. Velja pa 

izpostaviti pohvalo vsem, ki ste nam postavitev poti omogočili. V mislih imamo predvsem 

lastnike zemljišč, kjer stojijo informacijske table, le ti tudi dopuščajo obiskovalcem 

gibanje po njihovem zemljišču. Zahvala gre tudi vsem, ki ste in še boste sodelovali pri 

obnovi in vzdrževanju naše učne poti. Vsem smo se s skromno pisno zahvalo zahvalili 

tudi na otvoritvi naše učne poti.  
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Fotografija številka 28: Utrinek iz Knjige vtisov učne poti.  

 

Veseli smo in zahvaljujemo se za vsak vpisan komentar v »Knjigo vtisov« učne poti. Ko 

jo boste napolnili, jo bomo z veseljem zamenjali z novo. Najbolj domiselne vpise bomo 

tudi nagradili s kakšno značko, kapico ali celo majico lovske družine, zato spremljajte 

našo spletno stran, na kateri bomo najbolj zanimivi, duhoviti vpis tudi objavili in pozvali 

avtorja, da nas obišče in sprejme nagrado.  

 

Zahvaljujemo se Lovski zvezi Slovenije, ki je podprla in sofinancirala projekt Lovsko-

naravoslovne učne poti LD Boč na Kozjaku. Zahvaljujemo se donatorju in članu 

projektne skupine Miranu Dakoviću za donacije in za prispevek pri delu projektne 

skupine.  
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Fotografija številka 29: Vsebina Knjige vtisov.  

 

In tako gre zgodba o uspehu Lovsko-naravoslovne učne poti LD Boč na Kozjaku  

naprej … 
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7 LOVSKA DRUŽINA V OČEH JAVNOSTI 

V arhivu Univerzitetne knjižnice Maribor smo iskali pisne vire z omembo naše lovske 

družine, vendar nismo imeli najbolj srečne roke. Našli smo le prispevek na strani in pol v 

Zborniku 900-letnice Selnice ob Dravi, kjer je opisana naša lovska družina (Rajh, 1993). 

Drugih virov nismo našli.  

 

V letu 2014 je bila na podlagi sklepa seje upravnega odbora izdelana spletna stran 

lovske družine na spletnem naslovu:  

 http://www.ldbocnakozjaku.org/ 

 

Spletna stran je bila narejena v lastni režiji. Avtor spletne strani in kasneje tudi 

administrator, Srečko Felix Krope, jo vseskozi ažurira in ureja, enkrat letno pa kot 

administrator poda poročilo občnemu zboru. Preko spletne strani tako obveščamo 

javnost o naših aktivnostih, objavljamo različna obvestila, namenjena občanom in 

širšemu krogu bralcev.  

 

Na spletni strani so dostopni vsi temeljni akti lovske družine, pretekli Zbornik ob 50-

letnici in Zbornik ob otvoritvi lovske koče.  

 

V istem letu smo odprli tudi svoj profil na družabnem omrežju Facebook, in sicer na 

naslovu:  

 https://sl-si.facebook.com/people/LD-Boč-Na-Kozjaku/100005641607824 

 

Na dan 10. 7. 2016 imamo tako 1262 prijateljev. Poleg administratorja (le ta je isti kot za 

spletno stran) imajo gesla tudi ostali člani, da lahko objavljamo različne vsebine o 

dogodkih, delu in življenju naše lovske družine.  

 

V zadnjih letih je lovska družina pričela z večjim sodelovanjem z ostalimi društvi v kraju 

in z lokalno skupnostjo. Tako smo v letu 2015 sodelovali s kuhanjem lovskega golaža in 

s promocijsko stojnico na predstavitvi naše občine v okviru Festivala Stara trta na Trgu 

Leona Štuklja v Mariboru. Obiskovalci so okusili in pospravili vseh 400 porcij lovskega 

http://www.ldbocnakozjaku.org/
https://sl-si.facebook.com/people/LD-Boč-Na-Kozjaku/100005641607824
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golaža, razdelili pa smo veliko promocijskega materiala v obliki glasila Lovec, Sledi, 

Loviti je naravno, Ptiči in podobno.  

 

 

Fotografija številka 30: Sodelovanje v okviru Festivala Drava, 2016.  

 

V letu 2016 smo sodelovali tudi v okviru Festivala Drava, pri čemer smo sodelovali s 

promocijsko stojnico in kuhanjem lovskega golaža, sicer z nekoliko manj porcij, vendar 

so vse pošle. V zadnjih dveh letih smo delo naše lovske družine tudi opisali v obliki 

prispevka v Selniške novice. 

 

 



54 

 

 
 

Selnica ob Dravi  
 

Petek, 17. 6. 2016 

 

Dopoldan 

Dan vseslovenskih čebelarjev – šolski čebelnjak na Jabolčni poti (organizator Čebelarsko društvo OŠ 

Selnica ob Dravi)  

Vseslovensko srečanje šolskih čebelarskih društev:  

- izmenjava čebelarskih znanj pri čebelnjaku,  

- udeležence se popelje po Jabolčni poti peš ali s kolesi do Vrablove domačije, med potjo ogled 

starega kmečkega orodja pod kozolcem, ogled Vrablove domačije, pokušina kozjega mleka in 

sadjarskih izdelkov Sadjarstva Grahor,  

- vožnja z lojtrnim vozom nazaj do šolskega čebelnjaka.  

 

10.00-13.00  

Voden učni pohod po Lovsko- naravoslovni učni poti LD Boč na Kozjaku 

(organizator LD Boč na Kozjaku) 

Sobota, 18. 6. 2016 

 

9.00-12.00  

Voden učni pohod po Lovsko naravoslovni učni poti LD Boč na Kozjaku 

(organizator LD Boč na Kozjaku)  

 

10.00-11.00 

Voden ogled proizvodnje ovčje volne in njenih izdelkov – Soven d.o.o.  

(organizator Soven d.o.o.)  

 

11.00-11.30 

Čevljarski muzej – predstavitev in ogled (organizator TD Selnica ob  
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Dravi)  
 
11.30-13.00  

Sprehod po Jabolčni poti s kolesi ali peš (organizator TD Selnica ob Dravi):  

Od Čevljarskega muzeja se odpravimo na kratek sprehod po Jabolčni poti do kozolca z ogledom zbirke 
starega kmečkega orodja, ogled šolskega čebelnjaka in mimo hladilnice KZ do Frasove kapele, s  
končno postajo na dvorišču Vina Breznik,  
 

13.00-14.00  
Voden ogled vinske kleti Breznik 
Po želji degustacija za plačilo.  
 
13.30  
Nastop pevskega zbora KUD Arnold Tovornik. 
  
10.00-18.00  
Kuhanje in degustacija divjačinskega golaža (organizator LD Boč na  
Kozjaku) 

  
 

Fotografija številka 31: Vsebina programa Festivala Drava in udeležba Lovske družine Boč na Kozjaku. 

 

Tradicionalno smo bili prisotni na občih zborih društev v naši občini, seveda smo vabila 

tudi vrnili. Svojo dejavnost smo predstavljali v otroškem vrtcu v Selnici ob Dravi in na 

Duhu na Ostrem Vrhu, prisotni smo bili tudi med učenci osnovnih šol. Ob otvoritvi 

Lovsko-naravoslovne učne poti LD Boč na Kozjaku smo v lovskem domu otvorili lastno 

lovsko knjižnico, del knjig pa smo podarili osnovnim šolam in CŠOD Škorpijon.  
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Fotografija številka 32: Priznanje župana ob jubilejnem letu.  

 

 

Z vsemi oblikami se vključujemo v naš kraj in skupaj z ostalimi društvi iščemo nove poti 

sodelovanja in promocije lovstva.  

 

Kako gleda javnost na nas, smo ugotovili tudi s pomočjo ankete, ki smo jo že opisali, in 

se je nanašala na našo učno pot.  
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Fotografija številka 33: Prispevek v Selniških novicah o prejetem županovem priznanju.  
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Fotografija številka 34: Sodelovanje na Festivalu Stare trte 2015 v Mariboru.  

 

V zadnjih letih smo tudi obudili vsakoletna srečanja s kmetovalci, lastniki gozdov in 

zemljišč na našem območju. Srečanja so organizirana v obliki predavanj in skupne 

večerje ter prostega druženja. Namenjeni so dobrim medsebojnim odnosom, lovci se ob 

tej priložnosti vsem zahvalimo za sodelovanje, potrpežljivost pri škodah po divjadi, 

istočasno pa steče tudi kakšna beseda o preprečevanju škode na divjadi.  

 

Revirni vodje obiščejo kmetovalce ob izteku starega leta in jim izročijo stenski lovski 

koledar lovske družine ali Lovske zveze Slovenije. V letu 2015/2016 so jih presenetili 

tudi s salamo divjega prašiča in s posvetilom ob novoletnih praznikih. »Takšna navada 

naj ostane,« so rekli naši kmetje.  
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Fotografija številka 35: Predavanje Mirana Dakovića, člana Lovske družine Gaj nad Mariborom, ob 

srečanju s kmetovalci in lastniki gozdov ter drugih površin, 2014.  

 

 

Fotografija številka 36: Prejemniki županovih priznanj Občine Selnica ob Dravi, 2016.  Desno stoji 

starešina Boris Mušič.  
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8 UPRAVLJANJE  Z LOVIŠČEM 

Pohorsko lovsko upravljavsko območje (LUO) obsega 36 lovišč v upravljanju lovskih 

družin in Lovišče s posebnim namenom (LPN) Pohorje. LPN Pohorje daje LUO poseben 

pomen, saj zajema skoraj petino njegove površine. Je prostorsko zaokrožena celota in 

sega od okoli 900 m nadmorske višine pa vse do vrha Pohorja. Zajema osrednji 

življenjski prostor navadnega jelena in gamsa. LPN Pohorje sodeluje v različnih 

raziskovalnih programih s področja upravljanja z divjadjo. Celotno lovišče spada v 

predlagani Regijski park Pohorje, pretežni del pa tudi v območje Natura 2000. (Letni 

načrt LUO, 2016) 

 

Naša lovska družina je ena izmed lovišč istega LUO. Ima 3.449 ha skupne površine, od 

tega 3.239 ha lovne in 210 ha nelovne površine. Lovska družina ima za lovišče Boč na 

Kozjaku podpisano koncesijsko pogodbo številka 014-169/2009/1 z dne 19. 6. 2009 z 

datumom veljavnosti do 18. 6. 2029.  

 

Načrt odvzema je skupna aktivnost med lovsko družino, Pohorskim območnim 

združenjem upravljavcev lovišč in Zavoda za gozdove Slovenije kot načrtovalcem. Na 

višino odstrela posamezne divjadi vpliva veliko faktorjev, načrtovalec daje poudarek 

očitno zgolj enemu, in to je škodam. V nadaljevanju v preglednicah predstavljamo 

planiran odstrel in njegovo realizacijo z izgubami. Zaradi primerjave podajamo podatke 

za tri obdobja, in sicer za leta 2005, 2010 in 2015.  
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Fotografija številka 37: Ob podpisu koncesijske pogodbe za 20 let.  

Od leve: Maks Garmut, Anton Jarc, Anton Zupanič, Anton Gradišnik, Franjo Seršen, Jože Deželak, Boris 

Mušič, Dejan Jarc, Vojko Garmut, Ivan Majster in Štefan Cmrečnjak.  

 

Tabela številka 15: Načrt odvzema in realizacija za leto 2005. 

2005 
Načrt 

odvzema Odstrel Povoz Psi Krivolov Bolezen Neznano Odvzem 

Srnjad 95 64 20 1 2 2 2 91 

Jelenjad 8 11           11 

Gams 9 6           6 

Divji prašič 15 15           15 

 

Plan je bil realiziran v celoti, zaskrbljujoče dejstvo pa so izgube, zlasti pri srnjadi. Najbolj 

problematičen je povoz na cesti, saj prestavlja v konkretnem letu 21 % planiranega 

odvzema.  
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Fotografija številka 38: Zaslužen počitek po košnji pri Garbu.  

 

Divji prašič se je razširil in začel povzročati večje škode. Planiran odstrel pri divjem 

prašiču je določen samo z minimumom števila osebkov, medtem ko zgornja meja ni 

določena in se lahko plan neomejeno preseže. Slednje pa ne pomeni, da se ga iztrebi. 

Velja načelo razumne trajnostne rabe divjadi kot obnovljivega naravnega vira.  

 

Tabela številka 16: Načrt odvzema in realizacija za leto 2010. 

2010 
Načrt 

odvzema Odstrel Povoz Psi Krivolov Bolezen Neznano Odvzem 

Srnjad 90 59 12 10 1   1 83 

Jelenjad 11 9 1         10 

Gams 7 7 1       1 9 

Divji prašič 35 46           46 
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Fotografija številka 39: Slika gozdnega jereba 2007.  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da je bil divji prašič planiran v večjem številu, realizacija pa 

je bila manjša od pričakovane. Glede na vmesna leta, kjer je bilo število odvzetih 

prašičev tudi 80, pa je očitno v tem obdobju pričel trend padanja gostote populacije. Na 

pojav divjih prašičev v zelo veliki meri vpliva obrod gozda. Z eno izmed zadnjih raziskav 

je bilo tudi ugotovljeno, da so divje svinje, ne glede na starost, breje že zelo zgodaj, in 

sicer je vsaka divja svinja, ki je težja od 35 kg, že breja. To se v glavnem nanaša na 

divje svinje,  stare manj kot dve leti, kar je biološko normalno za spolno zrelost pri divjem 

prašiču.  

 

Tabela številka 17: Načrt odvzema in realizacija za leto 2015. 

2015 
Načrt 

odvzema Odstrel Povoz Psi Krivolov Bolezen Neznano Odvzem 

Srnjad 80 53 8       11 72 

Jelenjad 15 14 1       1 16 

Gams 10 8         1 9 

Divji prašič 70 47 2         49 
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Fotografija številka 40: Očitno zadnje gnezdo gozdnega jereba.   
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Fotografija številka 41: Vloga za dodelitev lovišča, 1965.  
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Fotografija številka 42: Sklenitev pogodbe o gospodarjenju z loviščem.  

 

Lovska družina ima v okviru komisij upravnega odbora različne komisije. Ena izmed njih 

je tudi Komisija za ocenjevanje škod po divjadi. Seznam članov je objavljen na spletni 

strani lovske družine, obvestilo je tudi na oglasni deski občine, ZDLov (2004) pa 

opredeljuje tudi postopek prijave škode in potek samega postopka. V našem lovišču se 

pojavlja škoda po divjadi, v ospredju so škode, povzročene po divjem prašiču, jelenjadi, 

nekoliko manj ali skoraj nič pa po srnjadi.  V obdobju od 2011 do 2015 imamo tako 
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prijavljenih 52 škodnih primerov, in sicer 2011 8 primerov, 2012 20 primerov, 2013 9 

primerov, 2014 11 primerov in 2015 4 primere. Skoraj vse primere smo ustrezno rešili v 

sodelovanju z oškodovanci, en primer pa smo zaključili na drugi stopnji (Komisija LUO).  

 

 

Fotografija številka 43: Karta lovišča Lovske Družine Boč na Kozjaku.  
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Velikokrat se sprašujemo, zakaj je toliko škod po divjem prašiču, in ali je divji prašič 

škodljivec. Vse raziskave kažejo, da je divji prašič in njegovo ritje travnatih površin tudi 

koristno. Odgovore na nekaj teh vprašanj povzemamo po Marenču (2009), ki navaja: 

»Vsota vseh škod po divjih prašičih v Sloveniji za leto 2005 znaša 291.767 EUR, za leto 

2006 197.398 EUR, za leto 2007 204.791 EUR in za leto 2008 534.589 EUR«. 
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Fotografija številka 44: Pogodba o pristopu k Lovski zvezi Maribor. 
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V Sloveniji se največ škod pojavlja ob meji z Madžarsko, kjer so na sosednji strani 

državne meje večji kompleksi strnjenih gozdov, v katerih se preko leta prašiči zadržujejo, 

v času zrelosti pridelkov, predvsem koruze, pa množično prihajajo na njive v Slovenijo. 

Glavni vzrok za povečanje škode po divjih prašičih so ugodnejše življenjske razmere, ki 

se odražajo predvsem v visokem prirastku. Upravljanje z divjimi prašiči v Sloveniji 

zajema načrtovanje in izvajanje lova. Odvzem načrtuje Zavod za gozdove Slovenije 

(ZGS), izvajajo pa ga lovske družine (LD) in lovišča s posebnim namenom (LPN). V letu 

2005 je bilo iz narave odvzetih 6.890, v letu 2006 5.384, v letu 2007 6.264, v letu 2008 

pa 9.346 divjih prašičev, odvzem torej narašča. Naraščanje števila divjih prašičev in 

škode po njih je v zadnjem obdobju opazno v vsej srednji Evropi, kjer so problemi v 

obliki visokih škod na človekovem premoženju še bistveno večji kot v Sloveniji. 

 

Intenzivno kmetijstvo in druge spremembe v okolju so divjim prašičem bistveno 

obogatile prehranski vir. Na ugodne življenjske pogoje (predvsem dostop do hrane) pa 

večina vrst v naravi odgovori s povečevanjem številčnosti. Osnovni vir hrane za divjega 

prašiča so plodovi nekaterih drevesnih vrst (hrast, bukev, domači kostanj). Te drevesne 

vrste so imele v preteklosti polni obrod praviloma v intervalih med tremi in osmimi leti. V 

zadnjem obdobju pa, verjetno zaradi splošnih sprememb razmer v okolju (globalno 

segrevanje ozračja ...), temu ni več tako, saj obrodijo praktično vsako drugo leto. Gre za 

naraven mehanizem drevesnih vrst, ki zaradi sprememb v okolju odgovorijo s povečano 

produkcijo, da si zagotovijo obstanek v bodočnosti. Dodaten vir prehrane divjemu 

prašiču ponuja tudi človek neposredno. Na kmetijskih površinah se namreč danes v 

bistveno večjem obsegu kot v preteklosti sadi koruza, ki predstavlja za divjega prašiča 

zelo bogat energetski vir hrane. Ti naravni in antropogeni, praktično neomejeni, viri 

hrane predstavljajo za to vrsto optimalne pogoje za razmnoževanje, v obdobju polne 

vegetacije teh kmetijskih kultur pa tudi izjemno dobro kritje (skrivališče), kjer je lov kot 

oblika preprečevanja škod praktično neizvedljiv. 

 

Drugi pomemben dejavnik velike številčnosti divjih prašičev pa je njihov izjemen 

reprodukcijski potencial, saj imajo mlade svinje povprečno od 2 do 5 mladičev, starejše 

svinje pa praviloma okoli 8 mladičev v vsakem leglu. Ponekod imajo samice lahko 
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mladiče tudi dvakrat na leto, poleg tega pa imajo mladiče tudi že eno leto stare samice, 

ki po raziskavah iz tujine doprinesejo tudi do 60 % prirastka. Na navedeno lovišča in 

lovišča s posebnim namenom praktično ne morejo vplivati oziroma je njihov vpliv zelo 

omejen, so pa na drugi strani odgovorna za škode, povzročene na človekovem 

premoženju. Tako je kljub ogromnemu vložku napora v lov s strani lovcev praktično 

nemogoče kontrolirati številčnost populacije divjih prašičev v Sloveniji in se zato žal ob 

vse pogostejšem pojavljanju škod in zahtevkov za povračilo le teh, pogosto znajdejo v 

nezavidljivem položaju. 

 

V Sloveniji so vse lovne vrste (divjad) v lasti države (Zakon o divjadi in lovstvu, Ur. l. RS, 

št. 16/04 in 17/08). Za vse vrste divjadi je nosilec načrtovanja Zavod za gozdove 

Slovenije, koncesijo za trajnostno gospodarjenje v loviščih  imajo lovske družine, 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih s posebnim namenom pa je uredila vlada z 

aktom o njihovi ustanovitvi. 10 lovišč s posebnim namenom deluje v okviru ZGS, s 

preostalima dvema pa upravljajo drugi javni zavodi. 

 

V Sloveniji se v tem trenutku podeljuje pravica upravljanja z divjadjo (koncesija) lovskim 

družinam, ki so organizirane kot društvena dejavnost. Pravico do članstva v lovskih 

družinah imajo vsi prebivalci Republike Slovenije. Praviloma so člani posamezne lovske 

družine predvsem prebivalci iz območja, ki ga posamezno lovišče obsega. Ti ljudje s 

težavami, ki jih divjad povzroča, tudi živijo, zato je v njihovem osebnem interesu, da je 

številčnost divjadi vzdržna, hkrati pa si ne želijo konfliktov z okolico.  

  

V ostalih državah Evrope je lov praviloma urejen kot zakupni sistem in je bogatejšim 

posameznikom cilj čim večja številčnost divjadi v lovišču, zato so problemi z divjimi 

prašiči še večji.« 

 

V aplikaciji Lisjak (2016) imamo vpisanih 317 različnih lovskih objektov, ki jih 

uporabljamo za izvajanje lova oziroma za upravljanje lovišča. Ob lovskem domu imamo 

še: 

 10 kaluž, 
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 43 krmišč, 

 13 lovskih stez, 

 7 krmnih njiv, od tega eno pridelovalno njivo, 

 145 solnic, 

 1 strelišče za pristrel pušk risanic, 

 79 visokih prež (drevesnih in prostostoječih zaprtih) … 

 

Tabela številka 18: Prikaz realizacije posameznih del iz letnega načrta lovišča za leto 2015. 

BIOMELIORATIVNI UKREPI Ure Ha Kg 

Ročna košnja 80     

Strojna košnja 4     

Priprava pasišč 16     

Vzdrževanje gozd. roba 6     

Sadnja in vzdrževanje 
plod.drevja 3     

Vzdrževanje kaluž 3     

        

BIOTEHNIŠKI UKREPI       

Zimsko krmljenje 36   3880 

Preprečevalno krm. 80   400 

Privabljalno krmljenje 220   4200 

Krmne njive 25 2,5   

Pridelovalne njive 10 1   

Zaščita/vzdrževanje odvračal 4     

        

OBNOVA IN VZDRŽEVANJE 
LOVSKIH OBJEKTOV       

Lovske preže 60     

Solnice 70     

Lovske steze 50     

 

Zgornja tabela nam prikazuje del realiziranega letnega načrta lovišča za leto 2015. 

Prikazane so ure fizičnega dela, v tabeli pa ni prikazano število opravljenih ur, 

namenjenih izvedbi plana odstrela divjadi. Slednjo evidenco v tem trenutku lovska 

družina ne vodi. Ure, namenjene izvedbi realizaciji plana odstrela, vodijo nekatere 

lovske družine in s tem tudi realno prikazujejo potrebno število ur za dosego načrta 
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odstrela. Naša lovska družina v tem trenutku tega pregleda še ne vodi, zaradi tega tudi 

ni mogoče prikazati celotno dejavnost v posameznem letu v obliki opravljenih ur.  

 

Nekaj zanimivih podatkov o načrtovanju odstrela in o doseganju načrta odstrela 

najdemo pri pregledu nekoliko starejše dokumentacije.  

 

V letu 1963 je bilo uplenjenih 16 kosov srnjadi, 2 gamsa, 43 zajcev, 42 fazanov. Našli pa 

so 8 kosov srnjadi, ki je preko zime poginila.  

 

V lovnem letu 1972/73 je bilo uplenjenih 30 kosov srnjadi, 1 gams, 1 jelen-telica, 3 

gozdni jerebi, 46 zajcev, 42 fazanov, 3 race mlakarice, 8 kljunačev, 10 golobov. Od 

roparic pa 35 lisic, 29 klateških psov, 67 klateških mačk, 3 kune in 110 vran in šoj.  

 

Na občnem zboru 25. 2. 1984 je bilo sprejetih nekaj sklepov, zanimivi so naslednji: 

 zmanjšati je treba  odstrel srnjadi, 

 zmanjšati je treba odstrel gamsov, 

 zavarovati kmečka zemljišča z električnimi pastirji za preprečevanje škode po 

divjadi, 

 na skupne love na divje prašiče je treba vabiti tuje goste.  

 

Iz poročila gospodarja izhaja, da je bil planiran odstrel pri srnjadi 110 kosov, realizacija 

je bila samo 84. Zelo slab odstrel je bil pri srnah in pri mladicah. Planiranih in realiziranih 

je bilo 6 gamsov, 21 divjih prašičev, 18 zajcev, 16 fazanov. 

 

Za leto 1992 je bil planiran odstrel 148 kosov srnjadi, realiziranih je bilo 133, gamsov 6 

in 5 jelenjadi, kot je bilo v načrtu odstrela.  

 

Za leto 2003 je bil planiran odstrel 100 kosov srnjadi, realizirano 49, 37 kosov je bilo 

izgub. Od planiranih 7 gamsov so bili realizirani vsi, od planiranih 7 jelenjadi je bilo 

realiziranih 5, od planiranih 15 divjih prašičev je bilo realiziranih 17.  
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9 ČLANSTVO 

V jubilejnem letu (julij 2016) je 38 članov lovske družine, od tega ena lovka in dva 

pripravnika. Povprečna starost članov je 56,89 let. Povprečna doba članov v lovski 

organizaciji je 29 let. Po lovski izobrazbi imamo enega lovskega mojstra, osem lovskih 

čuvajev (s pogodbo LD 3), trinajst preglednikov divjačine oziroma usposobljenih oseb in 

dva strelska sodnika.  

 

 

Fotografija številka 45: Izsek iz poročila o delu za leto 1962, ki se nanaša na članstvo.  

 

V aplikaciji Lisjak, ki se je začela voditi leta 2004, je pod zavihkom »bivši člani« vpisanih 

18 lovcev. Navedeni so naslednji razlogi:  v 10 primerih je naveden razlog »smrt«, v 6 

primerih je naveden razlog »izstop« in v 2 primerih je naveden razlog »brisanje«. 

Spodnji graf prikazuje stanje po obdobju desetih let. Spodnjo sliko smo dobili tako, da 

smo vnesli podatke o obstoječih članih glede na datum vstopa in glede na datum izstopa 

pri bivših članih.  
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Graf številka 1: Prikazuje gibanje članstva v lovski družini (vir: Lisjak, 2016). 

 

V arhivu ne najdemo točnih podatkov o gibanju članstva v posameznem letu. V 

zapisnikih občnih zborov najdemo navedbo, da je na občnem zboru prisotnih 35 članov 

in da so s tem sklepčni.V poročilu starešine za isto leto najdemo tudi navedbo, da je 

Miha Trabe častni član lovske družine. V poročilih, ki so se pošiljala na Lovsko zvezo 

Maribor, najdemo o članstvu en podatek, v letnih poročilih tajnika (tam, kjer je številka 

navedena) pa drug podatek. Razbrati je, da pripravnike niso šteli za člane, saj so število 

članov in število pripravnikov navajali ločeno.  
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Fotografija številka 46: Dopis Lovske zveze Maribor glede pripravljenosti lovskih pripravnikov.  

 

Na podlagi tako pridobljenih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo v lovski družini od leta 

1961 do 2003 povprečno 46 članov. Največ članov je bilo leta 1991, in sicer 57. 

Povprečna lovska družina v jubilejnem letu ima 50 članov (Lovec, 2016).  
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Graf številka 2: Gibanje članstva 1961-2003 (vir: arhivska dokumentacija lovske družine).  

 

S sprejetjem Zakona o divjadi in lovu (2004) je tudi ukinjena pristopnina za novega člana 

ali katerakoli druga podobna dajatev. V arhivu najdemo kar nekaj sklepov za konkretne 

sprejeme novih članov glede višine pristopnine. Tako najdemo sklep občnega zbora z 

dne 6. 5. 1995, da se prispevki pristopnine določajo po naslednjih kriterijih: 

 do 30 let 500 nemških mark (DM) in 100 ur na lovski koči, 

 od 30 do 40 let 1.500 DM, 

 od 40 do 50 let 2.000 DM, 

 nad 50 let 3.000 DM. 

 

V kolikor prosilec ne stanuje v naši občini, se mu prispevek poveča za 1.000 DM. Na 

občnem zboru 23. 3. 1997 pa so za pripravnike do 30 let spremenili delovno obvezo in 

sicer 100 ur na lovski koči v finančni prispevek. Tako znaša prispevek 500 DM + 400 

DM = 900 DM v tolarski protivrednosti.  

 

Postavlja se torej vprašanje, ali je imela pristopnina vpliv na posameznikovo odločitev 

glede pristopa k lovski družini. V sedanjem času pristopnine ni oziroma je zakonsko 
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prepovedana, kljub temu pa ni zaznati povečanega obsega novih članov. Danes 

zagotovo obstaja veliko razlogov za vstop v lovske vrste, prav tako pa bi verjetno prišli 

do zanimivih ugotovitev, če bi proučevali razloge za vstop v preteklosti.  

Na občnem zboru 12. 4. 1969 je pod točko 12 potekala razprava o sprejemu novih 

članov. Obravnavanih je bilo osem vlog, sprejeti so bili le štirje kandidati. Za zavrnjene je 

navedeno zgolj le to, da niso izpolnjevali pogojev za sprejem v članstvo.  

 

 

Fotografija številka 47: Skupinska fotografija članov ob jubilejnem letu. 

Od leve sedijo: Stanislav Jamnik, Matjaž Ozanič, Janez Godec, Ivan Franc Zupanič, Maja Mušič, Boris 

Mušič, Anton Gradišnik, Franc Ozanič, Mihael Mori, Radoslav Podlesnik.  

Od leve stojijo (srednja vrsta): Mihael Kaiser, Gvido Triplat, Dušan Cebe, Štefan Cmrečnjak, Dejan Jarc, 

Anton Jarc, Anton Pečovnik, Jožef Žiberna, Drago Vaupotič.  

Od leve stojijo (zadnja vrsta): Žiga Kraner, Dušan Lep, Jože Deželak, Rado Triplat, Damijan Maurič, Vinko 

Bosilj, Boštjan Bedrač, Peter Maček, Ivan Majster, Domen Valher in Miha Skarlovnik.  

 

Za uspešnost naše lovske družine so zaslužni tudi tisti člani, ki so odšli v večna lovišča. 

Hvala jim za vse, kar so dobrega storili, in odpustimo jim tisto, kar so dobrega  opustili. 
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Naj jim boginja Diana v večnih loviščih nameni primerno stojišče. V spodnji spominski 

objavi objavljamo podatke in fotografije, ki so bili vodeni preko aplikacije Lisjak od leta 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANC  ANTLOGA 

Rojen: 18. 11. 1949 

Vstop v lovsko družino: 29. 9. 1971 

Datum prenehanja članstva: 30. 6. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERA ARNUŠ 

Rojena: 11. 1. 1939 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1982 

Datum prenehanja članstva: 22. 8. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANISLAV DUGONIK 

Rojen: 2. 11. 1930 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1960 

Datum prenehanja članstva: 10. 2. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTON FIKE 

Rojen: 2. 10. 1936 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1977 

Datum prenehanja članstva: 1. 7. 2007 
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STANISLAV KRANER 

Rojen: 4. 12. 1960 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1988 

Datum prenehanja članstva: 16. 3. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAJMUND MUIC 

Rojen: 27. 8. 1938 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1960 

Datum prenehanja članstva: 21. 3. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDI PODGORNIK 

Rojen: 15. 4. 1927 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1956 

Datum prenehanja članstva: 26. 6. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREČKO ŠLAUER 

Rojen: 5. 5. 1932 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1967 

Datum prenehanja članstva: 1. 1. 2006 
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BOGOMIR TRABE 

Rojen: 23. 9. 1925 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1962 

Datum prenehanja članstva: 9. 12. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIHAEL TRABE 

Rojen:. 15. 12. 1923 

Vstop v lovsko družino: 1. 3. 1954 

Datum prenehanja članstva: 25. 2. 2010 

Vir: Aplikacija Lisjak, 2016. Podatki le po letu 2004.  

 

Čast in slava jim, naj počivajo v miru.  
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Fotografija številka 48: Starešina Boris Mušič in praporščak Mihael Kaiser.  

 



84 

 

10 LITERATURA 

 Anketa 1KA. Zadovoljstvo obiskovalcev učne poti. (2016). 

https://www.1ka.si/a/93249, 21.4.2016. 

 Aplikacija LISJAK. (2006). Lovska zveza Slovenije. https://lisjak.lovska-zveza.si/, 

pridobljeno 2. 7. 2016.  

 Glasilo Lovec. (2016). Kdo vodi lovsko družino? LZS, številka 6, stran 284.  

 Letni lovsko upravljavski načrt za VI. pohorsko lovsko upravljavsko območje za 

leto 2016. (2016). ZGS, Območna enota Slovenj Gradec. 

 Lovsko-naravoslovna učna pot LD Boč na Kozjaku. 

http://www.ldbocnakozjaku.org/#!knjige/cizk. Dobljeno dne 8.7.2016.  

 Marenče. M. (2009). Zakaj vse več škod zaradi divjih prašičev? 

http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila_za_javnost/news_article/375/index.html, 

dobljeno dne 12. 7. 2016.  

 Novice. Slovenski tednik za Koroško. Celovec. (2016). Številka 2. 15. januar 

2016.  

 Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču. (2002). Ljubljana. Uradni list RS 

številka 98.  

 Rajh B. et.al. (1993). Zbornik ob 900 letnici Selnice ob Dravi.  

 Selniške novice. (2016). Številka 27. maj.  

 Spletna stran Lovske družine Boč na Kozjaku. http://www.ldbocnakozjaku.org/ 

 Zakon o divjadi in lovstvu. (2004, 2006, 2008). Ljubljana. Uradni list RS številka 

16, 120, 17.  

 Zakon o zaščiti živali. (2004). Ljubljana. Uradni list RS številka 20.  

 Zbornik ob 50 letnici Lovske družine Boč na Kozjaku. (1996). 

https://issuu.com/sreckofelixkrope/docs/zbornik_ld_bo___na_kozjaku, dobljeno 

25. 6. 2016.  

 

 

 

 

https://www.1ka.si/a/93249
https://lisjak.lovska-zveza.si/
http://www.ldbocnakozjaku.org/#!knjige/cizk
http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila_za_javnost/news_article/375/index.html
https://issuu.com/sreckofelixkrope/docs/zbornik_ld_bo___na_kozjaku


85 

 

11 IZDAJO TISKANEGA ZBORNIKA SO OMOGOČILI 

 

POBRATENA LOVSKA DRUŽINA 

LENART 
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OBČINA SELNICA OB DRAVI 
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KLUB PRIJATELJEV LOVA CELOVEC 

 

 

LOVSKA DRUŽINA VURMAT 
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LOVSKA DRUŽINA RUŠE 

 

 

 

 

ROMET d.o.o. 

Mariborska c. 1 

SI-2352 Selnica ob Dravi  

 

w:  www.romet.si 

t:   +386 2 67 350 36 

f:   +386 2 67 350 32 

g:  +386 41 719 750 

  
  

e:   robert.strmsnik@romet.si 

 

http://www.romet.si/
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FA. WNG-KÄRNTEN – GOSPODARSKA 

GOZDARSKA SKUPŠČINA KOROŠKA 

Zastopnik ing. Zdravko Smrtnik 
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Darko Gorjup 

LD Podgorje 
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Anton Jarc 

LD Boč na Kozjaku 
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