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POVZETEK 

 

Osamosvojitvena vojna leta 1991 je Slovencem  prinesla težko pričakovano novo samostojno 

državo Republiko Slovenijo, po kateri je slovenski narod dolgo časa hrepenel. V desetdnevni 

vojni za samostojnost je sodelovalo veliko akterjev – milica, Teritorialna obramba, politika, 

civilna družba itd. Vloge posameznih akterjev so dobro znane, med njimi pa ni znana vloga, 

ki so jo imeli slovenski lovci. 

Organizirano lovstvo se je na območju Slovenije pričelo že v 19. stoletju, leta 1907 pa je bil 

ustanovljen Slovenski lovski klub, ta se je skozi leta razvil v Slovensko lovsko zveze, ki je še 

danes krovna organizacija na področju lovstva. 

Lovstvo na področju zakonodaje ureja Zakon o divjadi in lovstvu, ki je bil sprejet leta 2004. 

Lovska zveza Slovenije je od sprejetja novega zakona sestavljena iz posameznih območnih 

združenj upravljavcev lovišč ter lovskih družin in lovskih zvez, ki pa sedaj delujejo le kot 

društva.  

V diplomski nalogi sem raziskala vlogo, ki so jo imeli slovenski lovci v osamosvojitveni 

vojni za Slovenijo. Posamezni člani lovskih družin so v vojni sodelovali v sestavih milice, 

Teritorialne obrambe (TO) ali narodne zaščite, mnogi pa so z uporabo svojih veščin in 

poznavanja terena sodelovali le kot člani slovenskega lovstva.  

Lovci so predstavljali nepogrešljiv vir informacij glede dogajanja na terenu, milici in TO so 

pomagali pri varovanju objektov in prevozih orožja. Lovske koče in druge lovske objekte sta 

milica in TO uporabljali za tajna skrivališča orožja ter za začasna prenočišča vpoklicanih 

vojakov. 

 

Ključne besede: osamosvojitev Slovenije, milica, Teritorialna obramba, vojska JLA, 

sodelovanje, lovci, lovska organizacija. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The independence war in 1991 brought the Slovenians a long expected new independent state 

of the Republic of Slovenia, after which slovenian nation longed for a long time. The role of 

actors – Slovenian police (milica), Territorial Defense, politics, civil society, that took part in 

the ten-day war for Slovenian independence is well known, but among them is the role of 

Slovenian hunters that anyone hardly knows about.  

In the territory of Slovenia organized hunting began already in the 19th century, Slovenian 

hunting club was founded in 1907, which has developed over the years into the Slovenian 

Hunting Federation, which is still a lead organization in the field of hunting.  

Hunting in Slovenia is regulated by the Wildlife and Hunting Act (Zakon o divjadi in 

lovstvu), which was adopted in 2004. Since the adoption of the new law, the Hunting 

Federation of Slovenia has been composed of individual Regional Hunting Operators' 

Associations, Hunting Families and Hunting Associations, which now act only as societies. 

In the diploma thesis, I investigated the role played by Slovenian hunters in the independence 

war for Slovenia. Individual members of hunting families participated in the war in the 

formations of the Slovenian police, the Territorial Defense or Civil Defense, but many of 

them used their skills and knowledge of the field to help other actors only as hunters.   

Hunters represented an indispensable source of information about current events, they 

collaborated with Slovenian police and Territorial defense to protect the facilities and with the 

transport of weapons. Hunting huts and other hunting facilities were used by the Slovenian 

police and the Territorial defense for secret weapons hiding, as well as temporary 

accommodation for recruited soldiers. 

 

Key words: Slovenia's independence, Slovenian police, Territorial defense, Yugoslav 

People's Army, collaboration, hunters, hunting organization. 
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1 UVOD  

 

Osamosvojitvena vojna je pomemben mejnik za nastanek samostojne države Slovenije. Tema 

osamosvojitve Slovenije je že dobro raziskana, nihče pa se ni posvetil vlogi lovcev v vojni za 

samostojno Slovenijo, ki pa me je pritegnila že takoj na začetku, saj je zelo pestra in 

marsikomu neznana. Z diplomsko nalogo bi rada osvetlila ta del osamosvajanja in prikazala 

zaslužnost in požrtvovalnost slovenskih lovcev. Naloga bo pripomogla tudi k razširitvi znanja 

s tega področja. 

V diplomski nalogi bo najprej predstavljeno teoretsko ozadje same naloge, kjer bo s pomočjo 

pridobljene literature sistematično prikazano dogajanje v času osamosvojitvene vojne. 

Predstavljen bo proces osamosvajanja od priprav na samo osamosvojitev do vojne za 

Slovenijo po dnevih ter opis slovenske samostojnosti. V nadaljevanju bo predstavljeno 

lovstvo v Sloveniji, saj je le to pomembno za razumevanje diplomske naloge. Poglavje 

zajema zgodovino slovenskega lovstva (Slovenski lovski klub), lovstvo med in po prvi 

svetovni vojni, lovstvo med drugo svetovno vojno ter lovsko organizacijo v Jugoslaviji. V 

poglavju je predstavljena tudi ureditev lovskih družin po drugi svetovni vojni.  

Sledi poglavje o akterjih osamosvojitvene vojne, ki zajema opise vseh najpomembnejših 

členov dogajanja leta 1991 in tudi  prej. Vsi akterji v osamosvajanju bi si zaslužili poglavje z 

detajlnim opisom, a so v diplomski nalogi zajeti le nekateri akterji, nisem se osredotočala na 

politično dogajanje. Vloga posameznih akterjev in dogajanje, v katerem so sodelovali pa je 

opisano v posameznih podpoglavjih, ki so razdeljeni na podpoglavja Teritorialne obrambe, 

milice, RKoS ter JLA. Fokus diplomske naloge je na vlogi lovcev, lovskih družin in Lovske 

zveze Slovenije, zato je lovcem med vojno leta 1991 namenjeno celotno poglavje, v katerem 

je predstavljena njihova vloga. Širše je predstavljeno delovanje lovcev med vojno, 

sodelovanje in delovanje lovcev v akciji »OKO«, sledi opis tajnih skladišč orožja v lovskih 

objektih ter razlaga o sodelovanju in mednarodni vlogi, ki jo je imela lovska organizacije v 

Sloveniji med vojno ter o priporočilu s strani LZS o prepovedi lova. V poglavju, ki opisuje 

lovstvo po osamosvojitveni vojni, so predstavljene spremembe, ki jih je na področju lovstva 

prinesla nova država,  nov zakon o lovu iz leta 2004, predstavljena je tudi LZS ter lovske 

družine.  

V empiričnem delu diplomske naloge je razvit raziskovalni problem ter predstavljena 

raziskovalna vprašanja, naveden je tudi cilj ter namen samega raziskovanja. Sledi poglavje o 
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metodologiji, v katerem je predstavljena kvalitativna analiza, kot metodološki način, ki je bil 

izbran za zbiranja in analiziranja podatkov. Podatke za raziskavo sem zbirala s pomočjo 

intervjujev, ki so kot  del načina zbiranja podatkov opisani v podpoglavju metodologije.  

Sledil bo opis vzorca intervjuvancev,  v tem je opisan ključ, po katerem so bili izbrani 

sogovorniki. Vsi sodelujoči v raziskavi delujejo na področju lovstva in so bili na različne 

načine vključeni v osamosvojitev Slovenije. V poglavju interpretacije so zbrani in 

predstavljeni vsi pridobljeni rezultati, analizirani in urejeni s kvalitativno analizo. V poglavje 

bodo vključeni tudi odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja.   

Diplomska naloga bo zaključena s povzetkom iz kratkih zaključenih ugotovitev, seznamom 

uporabljene literature ter prilogami.  

 

2 TEORETSKO OZADJE 

 

2.1 Jugoslavija in njen propad 

 

Leta 1917 so v okviru takratne Avstro-Ogrske po ponovni oživitvi hrvaško-slovenskih zamisli 

na otvoritveni seji parlamentarnega Jugoslovanskega kluba pod predsedstvom Antona 

Korošca, prebrali Majniško deklaracijo, ki je zahtevala združitev avstro-ogrskih južnih 

Slovanov v samostojno državno telo. Jugoslovanki klub je nato začel zbirati podpise k 

Majniški deklaraciji in jih do marca naslednje leto zbral že več kot 200.000. Avgusta  je bil 

ustanovljen Narodni svet za  slovenske dežele in Istro, podrejeni so mu bili deželni in krajevni 

narodni sveti. Kasneje se je pridružil še Narodni svet  Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je 29. 

oktobra razglasil Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov SHS (Granda 2008). Začetki 

Jugoslavije – dežele južnih Slovanov – segajo že v čas ustanovitve nove Države SHS (Office 

of the Historian 1990), saj je imela svoj parlament ter deželne vlade, imela je tudi teritorij ter 

nedoločene meje, najbolj resno pa je delovala v Sloveniji. Konec oktobra je srbska vlada 

priznala narodni svet in skupaj z Jugoslovanskim klubom podpisala Ženevsko deklaracijo o 

združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo v federativno skupnost. S 1. decembrom je nastala 

nova država, Kraljevina SHS. Ob prvi obletnici novoustanovljene države pa so Slovenci že 

spoznali, da vsebina nove jugoslovanske kraljevine ne sledi njihovim pričakovanjem. 

Ustanovitev SHS so nekateri sprejeli s pogledom na boljšo prihodnost, polni upov in 

pričakovanj, mnogi pa so jo doumeli kot zanikanje starega reda ter pravne države. V 
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prihajajočih letih politične krize, ki so jo ob koncu tridesetih let občutili v na novo imenovani 

Kraljevini Jugoslaviji ni razpletla niti diktatura kralja Aleksandra. Ko pa je bila 17. aprila 

1941 podpisana kapitulacija Jugoslavije, okupatorskih sil ni bilo več mogoče ustaviti (Granda 

2008). Začela se je 2. svetovna vojna, prišli so nemški in italijanski okupatorji in kmalu je 

bilo potrebno izobešati nove zastave (Jazbar in Valentinčič 2016). Okupatorji, Nemci, 

Italijani, Madžari in Hrvati, so imeli enoten cilj in sicer uničiti slovenski narod. Slovenska 

volja do upora je bila velika, z izjemo nekaterih pa skoraj ni bilo ljudi, ki bi bili na strani 

okupatorja (Granda 2008). Začeli so se organizirati partizani v okviru Osvobodilne fronte 

(OF), kasneje kot obramba pred njimi še vaške straže in domobranci. Konec vojne pa je 

pomenil novo okupacijo domačega okupatorja. Leta 1944 so ponovno imeli več svobode, 

ponovno se je začelo uveljavljati slovensko časopisje (Jazbar in Valentinčič 2016). Po vojni je 

oblast prevzela Socialistična federativna republika Jugoslavija z Josipom Brozom - Titom na 

čelu (Granda 2008). 

V tistem času je oblast prevzela Komunistična partija, pozneje imenovana Zveza Komunistov 

in vzpostavljena je bila oblika političnega sistema, v  katerem sta bila partija in država 

združeni v odločevalni organ. Vsi družbeni segmenti so bili vodeni centralistično, ljudstvo pa 

je uresničevalo oblast preko ljudskih odborov. Politizacija in partijska ideologija pa sta se 

širili v družbeno delovanje (Toš 2007).  V času SFRJ so večkrat sprejeli novo ustano, zadnjo 

ustavo v okviru Socialistične Republike Slovenije smo Slovenci dobili leta 1974, ko je 

Jugoslavija poskušala uvesti delegatski sistem skupščin, saj se je partijska oblast počutila 

ogroženo zaradi obnašanja poslancev v skupščini. Nova ustava pa je uvedla tudi elemente 

konfederacije, delno suverenost republik (STA 2015; Jazbar in Valentinčič 2016). Slovenija 

se je v času Jugoslavije morala odreči lastni vojski, politično vodstvo Slovenije pa ni 

nasprotovalo politiki, ki se je oblikovala  v zveznih oblastnih in političnih organih (Toš 2007).  

Veliko je razlogov, ki so privedli do razpada Jugoslavije, med njimi so kulturni in verski 

prepadi med etičnimi skupinami, smrt Josipa Broza - Tita, veliki politični dogodki pa so trenja 

le še podkrepili. Država je napredovala zelo počasi, poglabljale so se razlike med razvitimi in 

manj razvitimi republikami znotraj Jugoslavije. Kolaps komunizma v vzhodni Evropi 1989, 

združitev Nemčije leta 1990 in nepričakovan propad Sovjetske zveze leta 1991 so botrovali k 

spodkopavanju politične stabilnosti Jugoslavije. Na vodstvene položaje v Jugoslaviji so 

počasi prihajali mlajši in bolj razumnejši ljudje. Medtem ko je Milošević poskušal utrditi 

svojo moč v Srbiji, so v Sloveniji in na Hrvaškem že potekale prve volitve, ki so oblast 

predale ne-komunističnim strankam. Najprej je svojo suverenost razglasila Slovenija, nato še 
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Hrvaška ter Bosna in Hercegovina, kar je vodilo do razpada Jugoslavije (Office of the 

Historian 1990; Granda 2008; Jazbar in Valentinčič 2016 ). 

 

2.2 Osamosvojitvena vojna za Slovenijo 

 

2. julija 1990 je bila sprejeta Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije, s tem je bila 

ukinjena veljava nekaterih zveznih predpisov in začela se je oblikovati in uriti Manevrska 

struktura narodne zaščite. Demos je novembra 1990 prevzel pobudo za plebiscit o samostojni 

Sloveniji, ki je bil sprejet s skupščinskim zakonom. Zakon je določal, da se mora plebiscit 

izvesti 23. decembra 1990, pozitiven izid pa mora biti uresničen v šestih mesecih. Pozitiven 

izid plebiscita je potrdil to, da je večina volivcev potrdila samostojnost in neodvisnost 

Slovenije, kar je maja 1991 Skupščina Republike Slovenije tudi sporočila zvezni skupščini v 

Beogradu.  25. junija 1991 je skupščina sprejela ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne 

listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Toš 2007). Tako je Slovenija 

razglasila svojo neodvisnost, že naslednji dan pa je Jugoslovanska armada hotela 

osamosvojitev preprečiti, kar je pomenilo začetek desetdnevne vojne za Slovenijo, v kateri so 

skupaj s policijo (milico) in Teritorialno obrambo sodelovali tudi slovenski lovci (Toš 2007; 

Božič 2017).  

Razglasitev slovenske samostojnosti je bila leta 1991 namreč povod za vojaško agresijo 

Jugoslavije. Tanki in oklepna vozila so se že 26. junija prebijali proti mejam in drugim 

pomembnim objektom, enote JLA so namreč imele ukaz, da zasedejo vse mejne prehode ter 

letališča v Sloveniji. Pričakovali so, da bodo tudi na Slovenskem brez odpora zastraševali 

prebivalstvo. Prve cilje so dosegli tako, da so uničili cestne barikade, ki jih je TO na hitro 

nastavila na cesto (Švajncer 1992). Delovanje pokrajinskih štabov TO na Primorskem se je 

odvijalo na območju, ki je bilo gosto posejano z vojašnicami in stražnicami JLA, na tem 

področju je imela jugoslovanska vojska celo dve motorizirani brigadi. Ravno to naj bi bil 

eden izmed razlogov, zakaj se je jugoslovanska agresija začela ravno na Primorskem. To 

območje je bilo že v preteklosti izpostavljeno vojaškim agresijam, zato je bilo zelo vojaško 

bogato. Že Rimljani so spoznali, da je območje Primorske strateško pomembno zaradi bližine 

Italije in prodiranja na Balkan. Želja generalnega vrha JLA je bila tudi podreditev celotnega 

poveljevalnega sistema TO v tem prostoru (Čuček 2017). 

Predsedstvo Republike Slovenije je po obravnavi položaja določilo, da gre za vojaški napad 

na Slovenijo, sledil je ukaz enotam TO in milici, da na ogenj lahko odgovorijo. Začel se je 
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oborožen odpor, zaustavljene so bile kolone oklepnih in tankovskih ovir vojske JLA, zrušili 

so se že prvi helikopterji. Izdan je bil tudi ukaz o blokiranju vojašnic JLA na Slovenskem, 

pripadniki TO pa so hkrati ustavljali kolone oklepnih vozil JLA po celi Sloveniji. Začelo se je 

kazati, da jugoslovanska armada notranje ni dovolj močna, da bi se lahko borila proti ljudstvu, 

to se je kazalo tudi z odhajanjem  slovenskih častnikov in vojakov iz JLA, vojsko so zapuščali 

tudi pripadniki drugih, sosednjih narodov (Hrvati, Albanci) (Švajncer 1992). 

Prvi tanki so krenili iz vojašnice v Pivki po ukazih generalmajorja Jovana Pavlova, ki je bil 

poveljnik 13. korpusa JLA s sedežem v Ljubljani. Kasneje so odjeknili prvi streli, ki so 

zaznamovali začetek osamosvojitvene vojne za Slovenijo (Božič 2017). 

Vojna napetost je trajala do 7. julija 1991, ko je bila sprejeta Brionska deklaracija, vojska 

JLA se je vrnila v vojašnice, 18. julija pa se je armada popolnoma umaknila iz Slovenije. 

Število mož TO je med osamosvojitveno vojno naraslo iz 16.000 na več kot 35.200 mož. V 

narodno zaščito se je vključilo kar 20.000 mož, v vrste civilne zaščite pa 100.000 pripadnikov 

(Švajncer 1992). 

 

2.2.1 Priprave na osamosvojitveno vojno  

 

Leta 1989 so slovenski organi za notranje zadeve na izziv Mitinga resnice odgovorili z akcijo 

Sever. Akcija je postala prvi odkrit primer slovenskega zoperstavljanja jugoslovanski oblasti, 

postala je tudi podlaga za strokovno in organizacijsko znanje v osamosvojitveni vojni. Del 

priprav Slovenije na samostojnost je bila tudi osamosvojitev vojaškega področja. Septembra 

1990 je Slovenija prevzela poveljstvo nad enotami TO, ki so nato prerasle v  

Slovensko vojsko. V primeru, da bi bila ogrožena svoboda, neodvisnost in ozemeljska 

celovitost slovenskega območja je skupščina sprejela Zakon o obrambnem sistemu. Ključnega 

pomena je bila tudi ustanovitev Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je bila 

oktobra 1990 pripravljena z 20.000 možmi. Pomembno vlogo pa sta igrala tudi posebna in 

specialna enota milice, saj so se vse enote med enoletnimi pripravami na morebitno agresijo 

JLA pripravljale na različnih usposabljanjih (Kolenc 2002). 

Januarja leta 1990 je začela vojska JLA načrtno odvzemati orožje TO, čeprav je bilo le-to 

kupljeno s strani občin in zato v lasti slovenske TO. Izdan je bil ukaz o premeščanju orožja v 

vojašnice in vojaška skladišča JLA. Temu pa so se uprli le najbolj zavedni teritorialci, vedno 

bolj jasno pa je postajalo, kdo je za JLA in kdo je za drugačno Slovenijo. V tem letu je bila 

TO notranje razklana, zato sta Janez Janša ter Igor Bavčar začela oblikovati organizacijo za 
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obrambo Slovenije, uporabila sta Narodno zaščito, ki je že bila zakonsko opredeljena. 

Oktobra 1990 pa je predsedstvo SFRJ sprejelo sklep, ki je onemogočil preoblikovanje TO v 

oboroženo silo Slovenije. Od takrat naprej je JLA svoj položaj nenehno zaostrovala, vrstili so 

se ukazi za predajo orožja v Sloveniji, vedno bolj jasno pa se je kazala odločnost Slovenije, da 

bo branila svoje ozemlje na poti do osamosvojitve (Švajncer 1992). 

Ta čas je slovenska vlada sprejela program za uresničevanje plebiscitarne odločitve o 

samostojnosti. Na vseh področjih pa se je že pripravljalo na ločitev od federacije, slovenska 

skupščina je začela razpravljati o novi ustavi ter o osamosvojitvenih zakonih, ki bodo veljali v 

novi državi Sloveniji. V obravnavi je bil tudi nov zakon o obrambi in zaščiti, ki je 

opredeljeval sestavo samostojne vojske. Intenzivno se je nadaljevala reorganizacija TO, ki je 

postopno prešla v republiško pristojnost (Krajnc 2007). 

 

2.2.2 Vojna za Slovenijo po dnevih 

 

25. junij, torek 

Vse se je začelo, ko je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni zakon za izvedbo 

Temeljne ustavne listine o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. S tem so razglasili in 

formalno uvedli državno samostojnost Republike Slovenije (Strlič 2016).  

Po aktivaciji delnega načrta milice »Kamen ½« se je izvedlo že prvo zavarovanje mejnega 

prehoda, ob 00:30 je bil s strani milice zavarovan mejni prehod Repentabor. Pri tem pa je 

prišlo do prvega konflikta v osamosvojitveni vojni za Slovenijo med inšpektorjema UNZ 

Koper ter komandirjem stražnice pri mejnem prehodu (Bordon 1991). (Glej Priloga 1). 

 

26. junij, sreda 

Že takoj drugi dan zjutraj po razglasitvi samostojne Slovenije so pričeli z nameščanjem novih 

tabel z napisom Republika Slovenija po vseh mejnih prehodih. S tem so se pričeli tudi prvi 

konflikti, saj so jugoslovanski vojaki želeli preprečiti njihovo postavitev. Največ nelagodja se 

je pokazalo na mejnih prehodih, kjer so slovenski obmejni policisti in komandanti obmejnih 

enot in jugoslovanskih stražnic še dan prej sodelovali, to sredo pa so prejeli stroge ukaze s 

strani svojih nadrejenih (Vojna za Slovenijo 1991). Iz vojašnic v Pivki, Ilirski Bistrici in 

Postojni pa so proti mejam že krenile enote JLA (Strlič 2016). Medtem ko so na mejnih 

prehodih postavljali nove table, pa se je v notranjosti Slovenije odvijala že druga zgodba. 

Okoli vojašnic v Mariboru in na Vrhniki so se že začeli zbirati vojaki, tanki, čete in vojaški 
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tovornjaki. Začeli so se tudi preleti vojaških helikopterjev jugoslovanske armade (Vojna za 

Slovenijo 1991). Še istega dne so se okoli poldneva začeli premiki ostalih oklepnih enot proti 

mejam z Italijo, vojaki so se z oklepnimi vozili zlahka prebili skozi barikade ali pa so vožnjo 

nadaljevali po stranskih cestah. Jugoslovanska armada je premike svojih vojakov in oklepnih 

enot opravičevala s tem, da se na italijanski strani koncentrirajo vojaške enote. Kmalu za tem 

je Dimitrij Rupel, ki je bil takrat slovenski zunanji minister, pozval italijanskega zunanjega 

ministra, naj razredči svoje vojaške enote ob meji in tako prepreči, da bi jugoslovanska 

armada še  naprej izrabljala tovrstno stanje italijanskih vojakov ob meji za svoje vojaške 

premike po državi (Vojna za Slovenijo 1991). Hrvaški general Martin Špegelj pa je objavil 

informacijo, da je želela JLA s prodorom na mejne prehode v zahodnem delu države dokazati 

to, da lahko še vedno vzpostavlja meje Jugoslavije s sosednjo Italijo. To območje je bilo 

namreč politično zelo pomembno zaradi blokovske in vojaške sile, kar pa je povečalo 

odzivnost in dejavnost italijanskih vojakov ob meji s Slovenijo (Nanut 2017).  

V popoldanskih urah je bila Slovenija po zračni poti odrezana od sveta, na mejnih prehodih so 

stali jugoslovanski tanki, jugoslovanska armada na Primorskem je bila v polni pripravljenosti 

na boj. Ob koncu dneva se je začelo slovesno ustoličenje države Slovenije ter novih simbolov 

države na Trgu republike v Ljubljani  (Vojna za Slovenijo 1991). 

 

27. junij, četrtek 

Že v jutranjih urah so vojaki jugoslovanske armade vžgali svoje tanke in se namenili zasesti 

vse mejne prehode po Sloveniji. Teritorialna obramba, ki je bila že v preteklih dneh v 

pripravljenosti, je skupaj s Slovensko policijo na izvoze avtocest postavila barikade iz 

avtomobilov, a tankov vojske JLA to ni ustavilo in so pot nadaljevali proti svojim ciljem. 

Tanki so vojašnice po Sloveniji zapuščali še celo dopoldne, vojaki jugoslovanske armade pa 

so slovenske policiste z orožjem prisilili k umiku (Vojna za Slovenijo 1991). 

Po poldnevu so konvoji tovornih vojaških letal začeli pristajati na vojaškem letališču v 

Cerkljah ob Krki. Iz letal so prihajali vojaki jugoslovanske armade, ki so nato s helikopterji 

leteli naprej po Sloveniji. Drugi dan agresije so zaznamovali tudi letalski napadi z 

jugoslovanske strani, napadeno je bilo Brniško letališče ter cestne blokade (Vojna za 

Slovenijo 1991; Švajncer 1992). 

Ta dan so se slišali prvi streli in jugoslovanska vojska se je kljub barikadam uspešno bližala 

mejnim prehodom. Na Primorskem so slovenske ekipe najprej zapustile mejni prehod 

Fernetiči, italijanska in slovenska stran sta nato zaprli prehod na Škofijah, jugoslovanska 
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vojska pa je brez incidentov zavzela prehod Krvavi potok. Mejni prehod v Rožni dolini je 

branilo tudi prebivalstvo, saj so se zbrali okoli tankov in se tako zoperstavili oboroženim 

silam JLA. Kljub trudu pa je jugoslovanska vojska prevladala in zasedla mejni prehod v  

večernih urah. Kmalu zatem jim je uspelo zasesti še druge mejne prehode in italijanska meja 

je bila skoraj v celoti odrezana (Vojna za Slovenijo 1991). 

Prvi dan odkritega napada jugoslovanski vojski ni uspel v celoti, zasedli so mejne prehode z 

Italijo, mejne prehode na Gorenjskem, mejni prehodi na Koroškem pa so bili v večernih urah 

še vedno v rokah Slovencev, saj se je Teritorialna obramba ves dan učinkovito borila proti 

prehodom do meje (Vojna za Slovenijo 1991). Pokazali pa so se prvi večji uspehi napadov 

TO in milice na mejne prehode, neprestano se je višalo število vojakov, ki so izstopili iz JLA. 

Obkoljene so bile vse vojašnice JLA, vse njihove enote na mejnih prehodih pa so bile 

odrezane od poveljstva. Število ljudi, ki so se vpisovali v TO je iz dneva v dan raslo, 

slovenski piloti so zavračali ukaze o bojnih poletih čez Slovenijo, morala vojske JLA pa je 

hitro padala. Uspešni so bili tudi boji TO proti oklepnim vozilom in tankom jugoslovanske 

armade (Švajncer 1992). 

Tudi slovenski politiki so imeli v tistih dneh veliko dela, že zjutraj je bila sklicana nujna seja 

predsedstva, na kateri so sprejeli sklep, da je Slovenija napadena in jo je zato potrebno braniti. 

Potekali so tudi pogovori z zunanjimi ministri sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska), s 

situacijo so seznanili tudi ameriško vlado in belgijskega zunanjega ministra. Slovenska vlada 

je odpoklicala Slovence, ki so delali v zveznih organih (Vojna za Slovenijo 1991; Jazbar in 

Valentinčič 2016). 

 

28. junij, petek 

Najprej je padel mejni prehod Radgona, ki je bil porušen do tal, kasneje se je začel napad na 

Brnik, ki je bil napaden tudi iz zraka. Ta dan so bili napadi iz zraka zelo pogosti, letala tipa 

miga  21 sta obstreljevala tudi Teritorialno obrambo in kamione, ki so bili postavljeni v 

blokado pri Medvedjeku. Tudi pri Šentilju so letala napadla blokado ter z uporabo kasetnih 

bomb povzročila več smrtnih žrtev med teritorialci in šoferji tovornjakov. Cilji letalskih 

napadov so bile tudi telekomunikacije, onesposobili so kar nekaj oddajnikov (Vojna za 

Slovenijo 1991). 

Slovenska stran je že začela beležiti prve majhne zmage, saj so uspeli nazaj dobiti nekaj 

zavzetih mejnih prehodov na Koroškem. Začelo se je tudi prestopanje iz vrst jugoslovanske 

armade v vrste Teritorialne obrambe, še posebno s strani slovenskih častnikov. Pozno 
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popoldne se je predsednik slovenskega predsedstva Milan Kučan z admiralom Stanetom 

Brovetom dogovoril o prekinitvi sovražnosti z obeh strani, prekinitev naj bi zaukazala ob  

21. uri. Ta dan je pomemben tudi zato, ker se je slovenska osamosvojitev internacionalizirala, 

postala je pomembna tema Evropske skupnosti (Vojna za Slovenijo 1991). 

 

29. junij, sobota 

Do kršitev sporazuma o premirju je prihajalo celo noč in nato še cel dan. Jugoslovanska 

vojska je še naprej napadala slovenske policijske sile, prišlo je do streljanja na Škofijah in v 

Ankaranu (Vojna za Slovenijo 1991). 

Do napredka je prišlo na več točkah, mejni prehod v Vrtojbi je bil po uspešnih pogajanjih spet 

v slovenskih rokah. S tem je slovenska policija dobila 9 uporabnih tankov, ki so jih po predaji 

zasedli vojakom jugoslovanske armade. Na izrednem sestanku pa se je ob desetih zvečer 

zbrala slovenska skupščina, na kateri so odločno zavrnili ultimat štaba vrhovnega poveljstva 

jugoslovanske armade, saj je JLA od predsedstva in Vlade RS  s pisnim ultimatom zahtevala 

kapitulacijo Slovenije (Vojna za Slovenijo 1991; Švajncer 2001).  

 

30. junij, nedelja 

Dan je zaznamoval alarm, ki je opozarjal na zračne napade. Ljudje so se zatekli v zaklonišča 

ter v kleti, k sreči pa do napada z letali ni prišlo. Začelo pa se je povečevati število 

prostovoljcev, ki so prihajali k Teritorialni obrambi, ravno tako se je začelo povečevati število 

vojakov jugoslovanske armade, ki so prestopili na slovensko stran. V Novi Gorici je nastala 

prva tankovska enota slovenske Teritorialne obrambe, hkrati pa so potekala tudi pogajanja o 

predaji ključnih vojaških objektov slovenski oblasti.  Po državi so pripadniki Teritorialne 

obrambe   zasedli vojaška skladišča, mejne prehode in zajeli veliko vojakov in častnikov 

jugoslovanske armade (Vojna za Slovenijo 1991). 

Zelo pomemben dogodek v vojni za samostojno Slovenijo je bil zajetje centra zvez nad 

Senožečami. Center je namreč povezoval translacijske postaje JLA na območju Primorske. 

Skupina pripadnikov TO je s pomočjo lovcev zajela center in s tem omogočila prisluškovanje 

pogovorom med poveljujočimi v vojašnici v Sežani. Pri tem pa je bilo odločilno sodelovanje 

(Čuček 2017). 
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1. julij, ponedeljek 

Kljub premirju in sklenjenemu dogovoru o ne uporabi letalskih sil je jugoslovanska armada s 

helikopterji rdečega križa streljala na civiliste ter prevažala svoje vojake. Helikopterje so 

uporabljali pod pretvezo, da prevažajo hrano za oskrbo svojih vojakov, čeprav je bilo s 

slovenske strani večkrat poudarjeno, da je bila ponujena oskrba blokiranim armadam 

jugoslovanske vojske. Vztrajno so se vrstile predaje jugoslovanskih vojakov ter prestopanja  k 

Teritorialni obrambi. (Vojna za Slovenijo 1991). 

V Opatjem selu na Krasu je prišlo do streljanja, vojaki jugoslovanske armade so se želeli 

vdati, a jim je to nadrejeni hotel preprečiti. Proti vasi je usmeril top,  a je prišlo do streljanja, v 

katerem je bil častnik tudi ubit, vojaki pa so se vdali. Na Črnem Vrhu nad Idrijo je prišlo do 

eksplozije v skladišču orožja, v katerem je bilo orožje TO (Vojna za Slovenijo 1991; Švajncer 

2001). 

 

2. julij, torek 

Že v jutranjih urah so enote TO napadle oklepno kolono JLA v Krakovskem gozdu, ki so jo 

kasneje vojaki JLA zaradi brezizhodne situacije tudi zapustili  (Švajncer 2001).  

Jugoslovanska armada je želela uničiti vse radijske in televizijske komunikacije, letala so 

sistematsko bombardirala oddajnike po Sloveniji. Zgodilo se je več napadov z letali z 

jugoslovanske strani, vedno več vojakov pa je prestopalo na stran teritorialcev. Poudarjeno je 

bilo, da civilne in vojaške zdravstvene ustanove zelo dobro sodelujejo med seboj in 

oskrbujejo ranjence ne glede na to kateri strani pripadajo (Vojna za Slovenijo 1991). 

Na razširjeni seji slovenskega predsedstva je prišlo do sprejetja predloga o prekinitvi 

sovražnosti, o vračanju enot jugoslovanske armade v njihove vojašnice, o izpustitvi vojnih 

ujetnikov ter o razrešitvi najpomembnejših vprašanj s pogovorom na najvišji stopnji 

predsedstva SFRJ. Jugoslovanska stran na predlog ni odgovorila (Vojna za Slovenijo 1991). 

 

3. julij, sreda 

Dosežena je bila ustavitev ognja, čeprav so ponoči začeli ponovni premiki tankovskih enot iz 

Beograda, vendar gardna oklepna divizija zaradi nenehnih okvar ni prispela do Slovenije. Ta 

dan se je zvrstilo veliko uspešnih akcij ustavljanja tankov ter predaj mejnih prehodov (Vojna 

za Slovenijo 1991; Švajncer 2001). 

V Murski Soboti ter na Ajševici sta jugoslovanska častnika še vedno grozila z napadom, nekaj 

vojakov pa je pobegnilo (Vojna za Slovenijo 1991). 
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Tudi JLA je sprejela dogovor o ustavitvi ognja, njihovi helikopterji z oznako rdečega križa pa 

so še vedno dovažali okrepitve (Švajncer 2001). 

 

4. julij, četrtek 

Končali so se pogovori z jugoslovansko stranjo glede podrobnosti o prekinitvi ognja.  

Vojaki jugoslovanske vojske so se še vedno umikali v vojašnice, z avtobusi so prišli starši 

jugoslovanskih vojakov po svoje sinove (Vojna za Slovenijo 1991). Vsi mejni prehodi so bili 

v slovenskih rokah, dovoljeni so bili umiki tankovskih kolon z Brnika, Dravograda in Gornje 

Radgone (Švajncer 2001). 

Začelo se je kazati razdejanje, mejni prehodi so bili uničeni, ceste poškodovane zaradi gosenic 

tankov, porušenih ali poškodovanih je bilo tudi veliko hiš, zlasti na Štajerskem (Vojna za 

Slovenijo 1991). 

 

5. julij, petek 

Po sprejetju premirja ni prihajalo do spopadov, potekala pa je nočna seja predsedstva RS 

glede ultimata predsedstva SFRJ. Vojaki JLA so se v spremstvu TO in milice umikali v 

vojašnice, starši vojakov iz Hrvaške in Srbije pa so organizirano prihajali v Slovenijo (Strlič 

2016). 

 

6. julij, sobota 

Janez Janša, ki je bil takrat minister za obrambo, je 6.7.1991 vsem upravnim organom za 

ljudsko obrambo v imenu Republike Slovenije poslal pismo, katerega vsebina se je nanašala 

na aktiviranje narodne zaščite, ki vključuje zlasti lovce in državljane z lastnim orožjem. 

Zadolžitve so bile predvsem varovanje manj pomembnih objektov ter pokrivanje terena. Če bi 

lovci oziroma narodna zaščita odkrili karkoli, bi morali o tem poročati organov za notranje 

zadeve oziroma pristojnim poveljstvom. Določiti so morali tudi koordinatorja v vsakem 

upravnem organu, ki naj bi skrbel za organiziranost in usklajenost delovanja narodne zaščite 

(Janša 1991). Glej Priloga 2. 

Iz veliko evropskih držav so začeli sporočati zahteve o mirni rešitvi situacije, vse več je bilo 

razumevanja za slovensko osamosvojitev (Vojna za Slovenijo 1991). 
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7. julij, nedelja  

V nedeljskih jutranjih urah je  prišlo do težko pričakovanega kompromisa, ki je zagotavljal 

mir za naslednje 3 mesece. Slovenija je dobila načelno priznanje pravice do neodvisnosti, 

slovenska skupščina pa je sprejela Brionsko deklaracijo skupaj s predstavniki Hrvaške, 

zveznih oblasti ter trojke Evropske skupnosti (Luksemburg, Nizozemska ter Portugalska). 

Slovenski osamosvojitveni ukrepi pa so bili od tega dne za tri mesece zamrznjeni (Vojna za 

Slovenijo 1991; Strlič 2016). 

 

2.2.3 Slovenska samostojnost  

 

Ko se je vojna za samostojno Slovenijo končala in ko je bila sprejeta Brionska deklaracija  se 

je vodstvo Slovenije posvetilo drugih področjem. V ospredje so prišla mednarodna, 

ekonomska in socialna vprašanja nove države Slovenije. Odhod vojakov JLA iz Slovenije so 

spremljali pripadniki teritorialcev in policije. Kar JLA ni uspela odpeljati s sabo, je uničila, 

zato je bila uničena tudi večina objektov vojske JLA v Sloveniji. Vojska pa se iz Slovenije ni 

umaknila do določenega roka, zaradi vojne na Hrvaškem. Odhod vojakov se je končal šele 

oktobra, ko so  vsi vojaki JLA zapustili slovensko ozemlje (Krajnc 2007). Vojaki JLA so 

Slovenijo zapustili s trajekti in vojaškimi ladjami, skupno je iz Slovenije odplulo 3.500 

vojakov in več kot 200 vozil. Spremljanje odhoda vojakov je bilo zaupano Slovenski policiji, 

ki je umik nadzorovala in varovala s 152 ljudmi, med katerimi so bili predvsem miličniki 

UNZ Koper, posebna enota MNZ ter 40 pripadnikov Teritorialne obrambe (Steffe 2017).  

Po odhodu enot JLA je Slovenija končno zaživela v svobodi in miru, potrebovali smo le še 

mednarodno priznanje (Jazbar in Valentinčič 2016). 

Suverenost Slovenije je moč določiti na petnajst minut pred polnočjo 26. oktobra 1991, ko je 

še zadnji trajekt z jugoslovanskimi vojaki zapustil pristanišče v Kopru. V Sloveniji je sedaj ta 

dan proglašen za državni praznik, dan suverenosti (Božič 2017). 

 

2.3 Lovstvo v Sloveniji 

 

Stotine let je bil lov le šport za kralje ter za višje razrede, v Evropi pa se je lovstvo najbolj 

razvilo glede na lovsko zapuščino ter kulturo (The hunting consortium 2016). Organizirano 

slovensko lovstvo pa se je rojevalo šele konec 19. stoletje. Lovska društva so morala 

spoštovati Zakon o društvih iz leta 1867, pravila društva pa je morala potrditi politična oblast, 
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ki je hkrati tudi nadzorovala delovanje društva (Toš 2007). Prvo znano ustanovljeno lovsko 

društvo je bilo Lovsko društvo Vrhnika leta 1878. Član društva je bil lahko kdorkoli, lahko je 

bil bogat ali reven, pomembno je le, da so vsi člani društva pošteni ter da imajo veselje do 

lova in narave. Ustanavljanje lovski društev se je skozi leta nadaljevalo, kmalu pa se je 

porodila ideja o ustanovitvi organizacije slovenskih lovcev za vse slovenske pokrajine. Nova 

organizacija bi skrbela za vzgojo domačih lovcev ter ščitila lovske interese. Lovci bi imeli 

možnost ustanavljanja lovskih klubov in lovske družbe, organizacijo so poimenovali 

Slovenski lovski klub. Na področju lovske organizacije so zelo pomembne prelomnice na 

strani kulture, publicistike in izobraževanja. Glasilo LOVEC je lovstvo približalo bralcem. 

Precej poudarka je bilo na izobraževanju, tudi zakonodaja je dajala temu področju veliko težo 

(Lovec 1997). 

 

2.3.1 Slovenski lovski klub 

 

Na prvem zborovanju so leta 1907 sprejeli pravila kluba, ki jo jih predložili deželni vladi v 

potrditev. Glavni nameni ustanovitve nove organizacije so bili združevanje slovenskih lovcev, 

povzdigovanje lova ter skrb za strokovno izobrazbo članov. Cilje naj bi dosegli s predavanji, 

sestanki, razstavami in lovsko literaturo, hkrati pa bi skrbeli tudi za pospeševaje reje in vzgoje 

lovskih psov. Leto po ustanovitvi kluba so kupili lokal, v katerem so se lovci zbirali in  

prebirali lovsko literaturo. Že v prvem letu so zbrali 55 lovskih in kinoloških knjig in 

časopisov (Lovec 1997; Erhatič Širnik 2004). 

Lov je bil iz leta v leto dražji, saj so se višale cene zakupnin, veliko denarja pa so zakupniki in 

lastniki lovskih površin odšteli za škodo, ki jo je naredila divjad. Ustanovitelj kluba je 

poudarjal, da člani kluba ne smejo biti le lovci temveč morajo biti tudi zaščitniki narave, 

zavedati se morajo, da lov ni le užitek in zabava temveč tudi varstvo in skrb za divjad. 

Posebno skrb so namenjali vzgoji čistokrvnih lovskih psov, skrbeli so za ohranitev 

slovenskega značaj lova, zbirali pa so tudi slovenske lovske izraze, ki bi jih kasneje lahko 

uredili v terminologijo (Lovec 1997). 

Lovstvo je bilo opredeljeno kot pomembna panoga narodnega gospodarstva, saj je dajalo 

prihodke od uplenjene divjadi in kožuhovine. Lov je omogočal delo in preživetje mnogim 

ljudem, delo so dobili lovski čuvaji in obrtniki, ki so izdelovali lovske pripomočke. Leta 1909 

je klub dobil uradno ime Slovensko lovsko društvo SLD, začela je tudi izhajati lovsko glasilo 

LOVEC – list za lov in ribištvo (Lovec 1997). 
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2.3.2 Lovstvo med in po 1. svetovni vojni 

 

Med prvo svetovno vojno so bila lovišča brez nadzora, mnogi so rešitve pred lakoto iskali v 

nedovoljenem lovu, kar je drastično vplivalo na število divjadi (Lovec 1997). Ta čas je bil 

težaven tudi za Slovensko lovsko društvo, ki v teh letih ni delovalo, saj je bila večina lovcev 

vpoklicanih k vojakom. Po koncu vojne so se morali najprej spopasti z opustošenimi lovišči, 

razdrobljeno zakonodajo ter z razmahom divjega lova. Ravno zato se je vloga društva po 

vojni spremenila, postalo je osredje lovsko društvo  v novi državi, ki so ga priznale tudi 

tedanje oblasti (Erhatič Širnik 2004). Kmalu so se v društvu lotili reševanja problemov glede 

razdrobljene zakonodaje ter divjega lova in že leta 1919 je na novo zaživela slovenska lovska 

organizacija. Nova država pa ni sprejela nove lovske zakonodaje, zavzemala se je namreč za 

dva koncepte, za koncept regionalnega sistema lova – monopol države v lovstvu ter za 

koncept zakupništva, ki ga je kasneje prevzela tudi Slovenija (Toš 2007). Problem se je 

pojavljal tudi pri razdrobljenosti zakonodaje, saj so po vojni ostali v veljavi avstro-ogrski 

lovski predpisi po Sloveniji, na Primorskem pa je veljala italijanska lovska zakonodaja. 

Avstro-ogrska zakonodaja je bila še nadalje razdrobljena, saj je na Štajerskem veljal lovski 

zakon iz leta 1906, na Koroškem lovski zakon iz leta 1902, Kranjska pa je obdržala različne 

lovske predpise iz različnih zakonov. Pri načrtovanju in izvajanju lovske dejavnosti pa so 

morali upoštevati lovske zakone in tudi druge predpise, še naprej so veljali deželni zakoni 

glede varstva  poljedelstvu koristnih ptic (Erhatič Širnik 2004). 

Po prvi svetovni vojni je bilo tako lovišč v lastni lasti vedno več, za nadzor pa je skrbelo 

skoraj 2000 lovskih čuvajev. Lovski čuvaji so najprej opravili zaprisego, poznati pa so morali 

tudi pravice in dolžnosti javne službe, predpise o lovopustih ter predpise o lovskih kartah. 

Zanje so veljali predpisi o javni straži ter ministrske naredbe. Začeli so si prizadevati tudi to, 

da bi bili vsi lovci člani Slovenskega lovskega društva. Leta 1931 je bil podpisan lovski 

zakon, ki je veljal za vso državo (Lovec 1997; Erhatič Širnik 2004). 

 

2.3.3 Lovstvo med 2. svetovno vojno 

 

Po okupaciji prve Jugoslavije so lastniki in zakupniki formalno še ostali upravljavci lovišč. 

Na območju, ki so ga zasedle italijanske okupacijske sile je bil kmalu izdan ukaz o obvezni 

oddaji vsega orožja, na drugih zasedenih območjih Slovenije se je godilo podobno, saj so 

predajo orožja zahtevali tako Nemci kot Madžari. Kmalu so se z lovom začeli ukvarjati 
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oficirji in vojaki, kar je bil povod za izdajo stroge prepovedi vsakega neupravičenega lova ali 

ribolova s strani Zveze lovskih društev. Od 1. aprila 1942 pa je bil lov prepovedan (Erhatič 

Širnik 2004). V partizanih je bil lov na divjad prepovedan iz varnostnih razlogov, z divjadjo 

pa so lajšali težave pri preskrbi borcev. V tem času je pomemben dokument okrožnica odseka 

za gospodarstvo, ki je vplivala tudi na lov. Zapisano je bilo, da v prihodnje veljajo  

dominalno-zakupni sistemi lova. Nove so bile tudi določbe glede lovišča, saj lovišče ni smelo 

biti manjše od 200 ha, lovišča pa so upravljale lovske zadruge. S tem se je začelo ustanavljati 

lovske zadruge, leta 1944 jih je bilo na slovenskem ozemlju že 14. Lovske zadruge je 

povezovala Zveza lovskih društev Slovenije, njeno delovanje pa je dovolilo Ministrstvo za 

notranje zadeve LRS (Lovec 1997).  

 

2.3.4 Lovska organizacija v Jugoslaviji  

 

Po 2. svetovni vojni je tudi Slovenija občutila povojne tegobe, uničeno gospodarstvo ter 

splošno pomanjkanje. Vzpostavljanje novega gospodarskega sistema je zahtevalo novo 

gospodarsko upravo, ki je bila izrazito centralistična, kolektivna pobuda pa je na vseh 

področjih začela zamenjevati individualistično (Lovec 1997). Lovci so divjad lahko lovili le s 

dovolilnicami, ki so jih izdajali okrajni oblastni organi, načrte za lovišča pa so potrjevali v 

Ministrstvu za gozdarstvo Ljudske republike Slovenije. Na območju določenega lovišča so 

lovci lahko uplenili le dve živali od vsake vrste, največja skrb pa je bil odstrel velike divjadi 

(Toš 2007). Začasni zakon o lovu pa je leta 1946 določal, da je divjad ljudska dobrina. 

Določili so, da lovsko leto traja od 1. aprila do 31. marca, določene pa so bile tudi lovne 

živali, nekatere so bile zavarovane z lovopustom, nekatere pa ne (Lovec 1997). Z zakonom je 

bila divjad razvrščena v divjad velikega in v divjad majhnega lova, ptice pa so bile 

popolnoma zavarovane (Toš 2007).  

Osnovne organizacijske enote so postale lovske družine, ki so se povezovale v okrajne svete. 

Glavna naloga Lovskega sveta Slovenije pa je bila preverjanje pravilnega izvrševanja lova in 

spoštovanje lovskih predpisov o lovu.  Lovske družine so morale pripraviti načrt o lovskem 

gospodarstvu, da so lahko upravljale z loviščem. Potrebno je bilo pripraviti tudi podroben 

letni načrt ter poročila o uplenjeni divjadi za preteklo leto. Vsako lovišče pa je moralo imeti 

primerno število lovskih čuvajev, ki so opravili strokovni izpit. Vsak, ki je želel loviti, pa je 

moral pridobiti tudi lovsko karto, ki je veljala leto dni. Obstajale so tudi omejitve, kdo je 

lovsko karto lahko dobil. Člani so morali biti vpisani v volilne imenike, morali so imeti 
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potrjeno osebno izkaznico in orožni list, lovske karte niso dobili tisti, ki so bili že kaznovani 

zaradi krivolova ali lova na zanke … (Lovec 1997). V tem času je moč že zaslediti obveznosti 

s področja lovske kulture ter izobraževanja. Nova lovska organizacija se je gradila postopoma 

in odgovorno, pri tem pa je upoštevala tudi strokovne nasvete. Marca 1947, ko je bil sklican 

zbor starešin lovskih družin ter predsednikov okrajnih lovskih svetov, je prenehala delovati 

Zveza lovskih društev, nastala pa je nova lovska organizacija Lovski svet Ljudske republike 

Slovenije, ki je prevzela delovanje prejšnje lovske zveze, kasneje pa je prevzela tudi izdajanje 

glasila Lovec. Istega leta je začasni zakon o lovu zamenjal Splošni zakon o lovu, ki je veljal za 

celo Jugoslavijo. Divjad je bila določena kot splošno ljudsko premoženje, lov pa je postal 

panoga narodnega gospodarstva. Dve leti kasneje, leta 1949, pa je Ljudska skupščina Ljudske 

republike Slovenije sprejela republiški Zakon o lovu in z njim lovstvo opredelila kot panogo 

narodnega gospodarstva, medtem ko pa je lovsko politiko še naprej vodila država. Država je 

skrbela za napredek in urejanje lova, zato je izdala Pravilnik o lovskih  čuvajih in uvedla 

obvezne tečaje za čuvaje. Leta 1950 pa je zakupne pogodbe zamenjala s pogodbami o 

upravljanju lovišč, s tem pa so lovske družine dobile dodatne zadolžitve in obveznosti, osem 

lovišč pa je na območju Slovenije še vedno ostalo v rokah države. Leta 1954 po sprejemu 

novega zakona se je  Lovska zveza Ljudske republike Slovenije preimenovala v Republiško 

lovsko zvezo Ljudske republike Slovenije, v katero so morale biti vključene vse okrajne 

lovske zveze. Nov zakon je upošteval prizadevanja za decentralizacijo lovstva, divjad pa je 

bila postavljena v ospredje kot del naravnega bogastva ter s tem povezanega zdravega okolja. 

Posamezni lovci so že začeli v ospredje postavljati gojitvena in etična načela lova ter 

zavračali pojmovanje lova kot gospodarske panoge, pri tem pa so vse pomembnejši postajali 

kulturni, estetski, duhovni in etični elementi lova. Predpisi so vse točneje določali načine lova 

na določene vrste divjadi. Leta 1958 je bil odprt Dom lovcev Zlatorog v Ljubljani, v katerem 

še danes deluje Lovska zveza Slovenije. Leto kasneje pa so na občnem zboru Republiško 

lovsko zvezo preimenovali v Lovsko zvezo Slovenije, okrajne lovske zveze pa v lovske 

zveze. Nova lovska organizacija je ohranila gospodarska opravila, ki so zajemala usmerjanje 

in povezovanje lovskega gospodarstva v Sloveniji v lovsko-gospodarsko celoto. Prevzela je 

tudi vlogo usklajevanja načrtov lovskih zvez ter upravljanje z republiškim lovskim skladom, 

pri tem pa je sodelovala z državnimi organi. Ker se je članstvo v lovskih družinah večalo, so 

to prepoznali kot pozitiven učinek decentralizacije lovstva, večja samostojnost pa naj bi  

pripomogla k napredku lovstva. Vedno več poudarka je bilo na lovski kinologiji ter na 

izobraževanju novih članov, organizirani so bili tudi tečaji za lovske čuvaje. Lovska zveza 
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Slovenija je vedno bolj krepila mednarodne stike in sodelovanje. Z novim zakonom leta 1966 

pa je postal pojem lovstvo sinonim za gojitev, lov in uporabo divjadi, lov pa je bil športna, 

gospodarska ali posebna dejavnost. Občinske skupščine so ustanavljale lovišča, ki so jih nato 

predale v upravljanje lovskim družinam. Uveljavil se je lovni turizem, devize pridobljene s 

prodajo lovskih trofej so postale pomemben vir lokalnega gospodarskega razvoja. Ob izdaji 

prve knjige iz Zlatorogove knjižnice leta 1971 je bil sprejet tudi nov program Lovske zveze 

Slovenije. Lovstvo se je razmahnilo tudi med mladimi, zato je v  letih 1972/73 potekal prvi 

vpis v dopisno šolo za lovske tehnike. Lovci so naseljevali neavtohtone in avtohtone vrste 

divjadi, v slovensko naravo so spet vrnili risa, ki je bil iztrebljen. Zavzemali so se za divjad in 

za naravno okolje in zato sprejeli Zakon o varstvu gojitvi in lovu divjadi ter upravljanje lovišč 

in tako postavili divjad za sestavni del slovenske naravne dediščine. Slovenija je bila med 

redkimi državami Evrope, ki je ohranjala število velikih zveri, med katere sodijo rjavi 

medved, volk in tudi ris. Po letu 1976 je bilo varstvo, gojitev in  lov divjadi popolnoma 

zaupano lovskim organizacijam in s tem namenom so bila ustanovljena lovskogojitvena 

območja (Toš  2007).  Pomembna prelomnica na področju lovstva je bil ravno ta zakon, saj je 

s tem Slovenija začela pot ekološke in sodobnejše družbe ter tako opozorila na tesno 

povezanost med divjadjo in naravnim okoljem (Lovec 1997). Namen sprejema zakona je bil 

namreč varstvo narave in ohranjanje ravnovesja divjadi in tudi rastlin, saj so to pogoji za 

ohranitev naravnega človeškega okolja. Lovska zveza Slovenije in Skupnost za organizacije 

združenega dela za lovstvo in ribištvo sta se dogovorili za enotno lovsko politiko. Po 

sprejemu zakona so se na občnem zboru LZS občni zbori preoblikovali v prvo delegatsko 

skupščino slovenskih lovcev, na tej podlagi je lovska organizacija delovala do slovenske 

osamosvojitve. Namen tovrstne organizacije pa je bil vključevanje in sodelovanje čim večjega 

števila lovcev pri odločanju o sprejemu pomembnih odločitvah. Z delovanjem v pravi smeri je 

LZS ob 70-letnici svojega delovanja leta 1977 s strani države prejela visoko odlikovanje, red 

za zasluge za narod z zlato zvezdo. Še naprej je gojila mednarodno in čezmejno sodelovanje. 

V naslednjih letih ni prišlo do velikih sprememb na zakonskem področju lovstva, Zlatorogova 

knjižnica je pridobivala na veljavi, lovska publicistika je bila vedno pomembnejša in 

uveljavljena, na veljavi je pridobila tudi lovska kultura  ter skupine lovskih rogistov in 

vokalnih skupin, lovska kinologija pa je ohranila svojo kakovost in veljavo. Pomembna oblika 

športa je postajalo lovsko strelstvo, leta 1987 je izšla dvojna številka glasila Lovec v čast 80-

letnici lovske organizacije na Slovenskem. O lovski organizaciji so pričeli govoriti tudi 

mediji, o bližajočih spremembam je opozarjal tudi glasnik Lovec, v ospredje pa so začele 
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prihajati temeljne vrednote lovstva, ki zajemajo varstvo in gojitev divjadi, skrb za lovsko 

kulturo in etiko ter prostovoljno delo, ki so ga lovci z veseljem opravljali in s tem skrbeli za 

divjad ter za zdravo in naravno okolje (Toš 2007).  

 

2.3.5 Lovske družine po 2. svetovni vojni  

 

Lovske družine so bile ustanovljene v skladu z Zakonom o društvi, zborovanjih in javnih 

shodih. Lovska podveza je bila sestavljena iz lovskih družin iz okraja vse pa je bilo združeno 

v Lovsko zvezo Ljudske republike Slovenije, ki pa je morala biti članica Glavne lovske zveze 

Federativne ljudske republike Jugoslavije. Vse je seveda ustrezalo centraliziranemu in 

planskemu gospodarstvu tedanje države. Leta 1950 so okrajne lovske zveze ustanovile 

Lovsko zvezo Slovenije, organizirana je bila po odsekih, uveden je bi plenum, v katerem so 

bile zastopane vse okrajne zveze. Naslednje leto so se morali vsi organizirani lovci včlaniti v 

Lovsko zadrugo ter prispevati 100 dinarjev, preko zadruge pa naj bi razdeljevali strelivo in 

lovske izkaznice. Lovske izpite so morali leta 1952 opraviti vsi lovci, v ta namen so tudi 

izdali knjigo Moj lov, ki je bila nadomestek pomanjkanja lovske literature (Toš 2007).  

Po letu 1954, ko je prišel v veljavo nov zakonik, so se lovske družine morale združevati v 

okrajne lovske zveze, le-te pa biti članice Republiške lovske zveze. Z divjadjo so upravljali 

okrajni ljudski odbori, saj je postala splošno ljudsko premoženje. Naloga okrajnih ljudskih 

odborov pa je bila določanje lovišč, ki so jih izročili v gospodarjenje lovskim družinam. V 

tem času se je pomembnost lovske kinologije vzpenjala, saj je bilo moč loviti le s 

čistokrvnimi lovskimi psi. Z novo ureditvijo je prišla tudi nova ureditev lova ter nove 

zadolžitve lovskih družin, ki so bile zadolžene za poravnavo škode, ki jo je naredila divjad. 

Ustanovljeni so bili lovski skladi, ki so bili namenjeni razvoju lovstva ter povračilu škode, ki 

so jo naredili medvedi in divji prašiči. Meje lovišč so morale biti vidne in naravne, 

ustanovljena so bila tudi posebna gojitvena območja (Toš 2007). Vsaka lovska družina je 

morala šteti najmanj 8 članov ter najmanj 3 odbornike, nihče pa ni smel biti član več kot dveh 

lovskih družin (Lovec 1997). Okrajne lovske zveze ter lovske družine so gospodarile po novih 

načeli in zakonu, novi člani so morali poslati pisno prošnjo na Upravni odbor lovske družine, 

o sprejemu pa je odločal lovski posvet. Od leta 1966 so lovske družine lahko samo 

pripravljale načrte gospodarske, gozdarske in kmetijske dejavnosti lova, potrjevale pa so jih 

občinske skupščine (Toš 2007). 



Peras, Kaja. 2018. »Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter 
sodelovanje z milico in Teritorialno obrambo.« Diplomska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

19 

  

 

Zakon o varstvu divjadi iz leta 1976 je določal, da mora vsaka lovska družina skrbeti za 

izobraževanje članov, član pa je lahko postal vsak, ki je imel orožni list za nošenje lovskega 

orožja. Lovske družine iz enega okraja pa so tvorile okrajno lovsko zvezo (Lovec 1997). 

Lovišča so bila po zakonu ustanovljena s strani občinske skupščine in Izvršilnega sveta 

Skupščine republike Slovenije, v upravljanje so jih predali lovski organizaciji za nedoločen 

čas in brez odškodnin, saj zakup ni bil dovoljen. Vsa pridobljena sredstva pa so lovske 

družine uporabljale le za gojitev, ohranitev in varstvo divjadi. Z lovišči so lovske organizacije 

upravljale po petletnem srednjeročnem lovsko gospodarskem načrtu ter glede na letne načrte. 

Lovske družine so bile del društvene organiziranosti takratnega samoupravnega 

socialističnega sistema in pri tem izpostavljale celovito skrb za ohranitev in varstvo divjadi in 

okolja in  s tem izpostavljale delovanje lovcev v konceptu splošnega ljudskega odpora  (SLO) 

in družbene samozaščite (DS) (Toš 2007).  

 

2.4 Akterji v osamosvojitveni vojni  

 

V osamosvojitveni vojni so pripadniki organov za notranje zadeve  in TO ob veliki podpori 

ljudi pokazali odločnost in željo po državi Sloveniji. Prednost je bila v fleksibilnosti pri 

odločanju na terenu, uspešno so tudi premagali psihološke ovire in se nad nasprotnika niso 

spravljali s streljanjem (Kolenc 2002). 

Razmere na slovenskem ozemlju so bile v letih 1990 in 1991 konfliktne. Orožje TO ni bilo 

dobro varovano in ga je bilo moč hitro odvzeti, saj se je nahajalo v skladiščih JLA. Zaposleni 

v TO niso imeli več dostopa do nekaterih svojih skladišč orožja, a je milici uspelo s pomočjo 

pretveze iz skladišča odpeljati svoje orožje in opremo. Milica se je takoj povezala z občinskih 

štabom TO in tako se je začelo zbiranje orožja z namenom oborožitve TO. Tako se je najprej 

pojavilo vprašanje, kje vso to opremo in orožje skladiščiti. Skladiščili so na različnih krajih, 

po zakloniščih, na postajah, skladiščih tovarn, lovskih kočah … (Vidmar 2009). 

 

2.4.1 Teritorialna obramba   

 

Po letu 1968 je vojna nevarnost za Jugoslavijo postala resničnost, da bi se država zaščitila in 

postala vojaško močnejša so se odločili, da organizirajo Teritorialno obrambo. Tovrstno 

organizacijo pa so si Slovenci in Hrvati želeli že prej. Nastanek Teritorialne obrambe je 

namreč pomenil prenos dela oboroženih sil Jugoslavije na republike (Švajncer 1992).  
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V Teritorialni obrambi so se že nekaj let prej pripravljali  na osamosvojitveno vojno, vseskozi 

so bili v istih enotah in se med seboj zelo dobro poznali. Slovenija je Teritorialno obrambo 

vzpostavila že leta 1968, njeni pripadniki pa so se vseskozi dojemali kot pripadniki slovenske 

vojske (Božič 2017). Najprej so po republikah ustanovili glavne štabe Teritorialnih obramb, 

conske štabe in poveljstva partizanskih enot, poveljevali so jim nekdanji partizanski 

poveljniki in upokojeni oficirji JLA. Teritorialno obrambo SLO (splošni ljudski odpor) so 

sestavljali odredi bataljonske ali četne sestave, sčasoma pa so se znotraj TO oblikovale tudi 

brigade (Švajncer 1992). 

Vloga TO je bila sprva sprejetje prvega strateškega udarca sovražnika ter kontrola ozemlja. 

Oborožitev je bila namreč dokaj slaba, večinoma le pehotna s starimi puškami, nekaj 

minometi in nekaj brzostrelkami, ki jih je Slovenija sama kupila. Formiranje velikih enot TO 

je bilo prepovedano, saj so se v zveznem sekretariatu bali premoči velikih teritorialnih enot. 

Okoli leta 1980 so bile že vse brigade TO podrejene poveljstvom JLA, tako je bila TO tudi 

formalno postavljena pod Generalštab v Beogradu.  Vojska pa si je TO poskušala podrediti s 

kadrovsko politiko, najpomembnejše dolžnosti so namreč lahko opravljali le aktivni oficirji 

JLA. Prebivalstvo in pripadniki TO pa so jo še vedno videli kot popolnoma slovensko, ljudje 

so jih celo pozdravljali kot slovensko vojsko (Švajncer 1992). Generalštabi oboroženih sil 

SFRJ so izvajali aktivnosti, ki so načrtno zmanjševale pristojnosti TO (Fišer 2016).  

Februarja 1991 se je Svet predsedstva RS za varstvo ustavne ureditve odločil, da bo ustanovil 

varnostno-informativno službo VIS. Teritorialna obramba je dobila nov sistem financiranja, 

nova usposabljanja ter novo orožje MGV. Sklicanih je bilo več sestankov o preoblikovanju 

občinskih štabov v območne štab. Organizirali so prvi del vaje Kobra, ki je preverjala stanje 

samosklica štabov, izvedbo premika in rezervno lokacijo ter organizacijo dela. V tem času sta 

se na politični ravni sprejemala dva zakona, Zakon o obrambi in zaščiti ter Zakon o vojaški 

dolžnosti. Z novo zakonodajo bi TO ohranila svoje funkcije, spremembe bi nastale le pri njeni 

organizacijski strukturi, na novo pa bi se opredelile le nove naloge urjenja ter usposabljanja 

vojakov (Krajnc 2007). 

Aprila 1991 se je na sekretariatu za ljudsko obrambo ter v štabih TO začelo usposabljanje 

prvih nabornikov nove slovenske vojske. Začela sta delovati dva učna centra, v Pekrah ter na 

Igu. V začetku junija je bila organizirana svečana prisega prvih vojakov slovenske TO, 

priseglo je 270 vojakov. Potekale pa so tudi intenzivne priprave na področju obrambe in 

varnosti, usklajevanja so potekala med TO, policijo in organi civilne obrambe. Proti koncu 

meseca so v štabe TO začele prihajati posamezne pošiljke orožja in drugih vojaških sredstev. 
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Sprejet je bil tudi eden izmed pomembnejših zakonov osamosvojitvenih dokumentov, Zakon 

o vojaški obveznosti. Uveljavili so se določeni vojaški roki ter naziva častnik in podčastnik, ki 

sta zamenjala naziva oficir in podoficir. Sprejet je bil tudi Odlok o oznakah, ki je  določeval 

znak TO, nove oznake za čine, položajne oznake ter nekatere nove nazive činov (Krajnc 

2007). V maju je bila izvedena reorganizacija TO, vzpostavljeni so bili Republiški štab 

teritorialne obrambe RŠTO, 7  pokrajinskih štabov teritorialne obrambe PŠTO, 26 območnih 

štabov za teritorialno obrambo, ter kot že prej omenjeno, dva učna štaba TO (Fišer 2016). 

Pripadniki Teritorialne obrambe so se borili za novo državo, ki bo suverena, socialno 

pravična, ki bo zagotavljala boljšo prihodnost za državo, na katero bodo lahko ponosni (Božič 

2017). Področje na katerem je delovala Teritorialna obramba Južnoprimorske pokrajine je 

bilo med osamosvojitveno vojno obremenjeno s povečano dejavnostjo vojske JLA, ki je imela 

na tem področju veliko oborožitve. Veliko dogajanja je zahtevalo hitre odzive s strani TO, 

tako na področju vodenja kot na področju poveljevanja, potrebne so bile hitre rešitve in hitri 

odzivi pripadnikov TO (Čuček 2017). 

Štabno delo se je močno povezovalo z enotami TO, le tako je bila Jugoslovanska agresija že 

na začetku osamosvojitvene vojne na nek način blokirana tako na mejah kot v notranjosti 

države, čeprav se je Jugoslovanska ljudska armada ponašala z velikim številom tankov ter 

velikim  številom mož. Enote TO so že 26. junija postavljale barikade tankom in tovornjakov 

JLA, pri barikadah pa niso uporabljali orožja, saj takrat odpor z orožjem še ni bil dovoljen 

(Čuček 2017). Ob začetku bojev je imela TO okoli 16.000 mož, število pa se je iz dneva v dan 

večalo in do konca osamosvojitvene vojne doseglo številko 35.000. Enote TO so zajele več 

kot 4.600 vojakov JLA ter 140 pripadnikov zvezne milice. Pripadniki TO so po podpisu 

Brionske pogodbe spremljali umik vojakov JLA iz Slovenije, prevzeli so nadzor na 

slovenskih mejah ter skrbeli za prevzem vojaških objektov (Fišer 2016). 

 

2.4.2 Milica 

 

Slovesna razglasitev samostojne držav Slovenije je potekala ob  visoki stopnji pripravljenosti 

organov za notranje zadeve, vpoklicani so bili tudi teritorialci. Zvezna oblast pa je sprejela 

sklep, da za vsako ceno zagotovi ozemeljsko celovitost in izvajanje svojih predpisov tudi v 

Sloveniji, začela je tudi z najvišjo bojno pripravljenostjo. V vojašnicah JLA so oklepne enote 

in vojaški specialci čakali na prve ukaze (Kolenc 2002). Policija je imela temeljni odnos za 

zagotavljanje varnosti  v miru, milica pa je bila usposobljena tudi za vojaške aktivnosti imeli 
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so namreč VEM enote milice – vojaške enote milice, bila je usposobljena tudi v vojnih 

pripravah, imela je čete, vode in oddelke milice. Po službeni dolžnosti je milica začela 

priprave na vojno že veliko prej. Slovenska policija je zaznala priprave in namene 

jugoslovanske armade že okoli leta 1980 (Steffe 2018).  

Slovenska politika in slovensko ljudstvo sta prvič rekli »ne« Jugoslaviji, ko so preprečili 

Miting resnice v Ljubljani. Tako je milica 1. decembra 1989 preprečila politično 

manifestacijo jugoslovanskih centralističnih sil v Ljubljani ter tako zaščitila demokratične 

procese v Sloveniji (Povzek 2016; Steffe 2018). Začela se je takojšnja mobilizacija milice in 

rezervnega sestava milice, vlaki pri vhodu v Slovenijo so bili blokirani z namenom 

preprečitve mitinga. To je bila prva direktna konfrontacija Slovenije z Jugoslavijo,  s tem je 

Slovenija jasno pokazala, da ima smer samostojne države. Od takrat naprej so bili člani milice 

še bolj pozorni na vse dogajanje okoli JLA, začele so namreč prihajati okrepitve vojakov JLA 

na karavle (mejne stražnice), aktivirali so rezervo, vozili so večje zaloge hrane, prihajalo je 

več kamionov v vojašnice … Milica je bila aktivirana že dolgo pred vojno, 10-dnevna vojna 

je bila le zaključek vsega, kar je milica delala že od leta 1980 (Steffe 2018).  

Miličniki so imeli tudi pred vojno veliko dela, delali so cele dneve in tudi noči. Bilo je 

potrebno pisati poročila, ukaze in načrte. Uprava za notranje zadeve je podajala ukaze, tudi 

glede tega, da morajo biti miličniki ves čas oboroženi, kar pa ni bilo lahko doseči zaradi 

pomanjkanja orožja. Ukaz je zavzemal tudi varovanje vseh objektov pred nasilnim vstopom 

pripadnikov JLA. Ravno tako se je postavljalo vprašanje koliko časa bo vojno stanje sploh 

trajalo, ni se vedelo ali se bodo zadeve rešile po mirni poti ali ne (Vidmar 2009).  

Slovenska policija, kot temeljna struktura za varovanje ljudi in premoženja, je bila strokovna, 

izobražena, materialno in tehnično podkrepljena in oborožena. Razpolagali so z vozili in 

radijskimi postajami, telefonov in mobitelov ni bilo. Načelnik uprave je so z inšpektorji na 

terenu  kontaktiral s pomočjo odzivnika,  na katerem se je izpisala številka, ki so jo morali 

poklicati, radijske postaje smo dobili nove iz tujine (Steffe 2018).  

Člani milice  so bili zelo dejavni med osamosvojitveno vojno, postavljali so barikade, branili 

mejne prehode, nadzorovali mejne stražnice ali karavle, spremljali prevoze vojnih ujetnikov 

in prebežnikov, zasegali opremo JLA in na koncu nadzirali umik vojske JLA iz slovenskega 

ozemlja. Poleg tega pa so vseskozi opravljali še svojo primarno funkcijo, ki zajema varovanje 

objektov, oseb, nadzor potniškega promet čez mejo ter vzdrževanje javnega reda in miru. 

Kriminalisti so skrbeli za vojne ujetnike, raziskovali so kazniva dejanja … Operativno so 

spremljali enote JLA, veliko dela so imeli tudi z dokumentiranjem nastale škode. Specialna 
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enota je dan osamosvojitve pričakala zelo dobro pripravljena, preselila se je na skrivne 

lokacije, njeni pripadniki pa so ves čas hodili na usposabljanja (Kolenc 2002). Takoj po 

razglasitvi nove države Republike Slovenije pa je milica dobila ukaz, da morajo na vseh 

mejnih prehodih zamenjati zastave ter table Jugoslavije s tablami RS ter slovenskimi 

zastavami (Povzek 2016). 

Miličniki so pred osamosvojitveno vojno prekinili svoje redno delo v enotah milice ter junija 

1991 pričeli s posebnim urjenjem ter obenem pokrivanjem vseh premikov in aktivnosti JLA. 

Glavne naloge miličnikov so bile nadzor, spremljanje prevozov orožja, varovanje pomembnih 

objektov in oseb, urjenje in preizkus orožja in radijskih komunikacij. Delo enot UNZ Koper  

je od 22. do 25. junija potekalo po sistemu 1/3 delu, 1/3 v pripravljenosti in 1/3 na počitku, 

naprej pa se je delo opravljalo cel dan (Steffe 2017). Na zadnjem sestanku na Upravi za 

notranje zadeve UNZ, dne 21.6.1991,  so določili, da se s 23. junijem prične mobilizacija 50 

% rezervnega sestava milice, dan kasneje pa 100% mobilizacija rezervnega dela milice 

(Vidmar 2009). V noči iz 24. na 25. junij pa je milica že zasedla mejni prehod Repentabor, ki 

meji na Italijo (Steffe 2017). Začelo pa  se je 26.6., ko je milica v Novi Gorici prejela nalogo 

za postavitev cestne zapore in s tem preprečila prihod oklepnikov iz Razdrtega. To je bila 

prva cestna zapora milice na Slovenske, še istega dne so bile posredovane tudi informacije o 

tankovskih kolonah. Tanki so se kljub barikadam, ki so jih iz različnih strojev in tovornjakov 

postavljali miličniki, uspeli prebiti naprej. Kolona tankov je kljub vsem barikadam prispela v 

vas Vrhpolje, kjer je množica ljudi še vedno proslavljala razglasitev samostojne Slovenije. 

Člani milice v Ajdovščini so na Zemonu postavili opazovalnico ter opazovali vojašnico Janka 

Premrla - Vojka v Vipavi ter tako spremljali dogajanje. Pri postavljanju barikad pa so bili 

člani milice ves čas deležni groženj s strani vojakov JLA, ki so jim grozili tudi s  strelnih 

orožjem. Slovenska policija je v nekaj letih prešla iz popolnoma centraliziranega vodenja v 

Jugoslaviji do osamosvojitve Slovenije, ko so kar naenkrat začeli veljati novi zakon, 

spremenila pa se tudi organizacijska zgradba. Leta 1992 je prišlo tudi do preimenovanja, ko se 

je iz milice preimenovala v policijo (Kolenc 2002). 

 

2.4.3 RKoS  

 

Predsedstvo Republike Slovenije je že marca 1991 ustanovilo »Republiško koordinacijsko 

skupino RKoS« za primer izrednih razmer. Skupino sta takrat vodila Janez Janša in Igor 

Bavčar, vključeni pa so bili tudi člani Teritorialne obrambe, milice, obveščevalnih služb, 
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civilne zaščite in drugi. Naloga skupine je bila usklajevati vse obrambne in varnostne 

dejavnosti, z delom pa naj bi pričela le v izrednih razmerah, vendar so pričeli z delom že takoj 

po ustanovitvi. Maja pa so ustanovili še regijske koordinacijske podskupine, 7 novih 

podskupin je usklajevalo aktivnosti TO, milice in civilne obrambe na nivoju posameznih 

pokrajin. Južnoprimorsko podskupino RKoS je vodil Anton Žele (Žele 2017). 

Skupine so že na začetku delovanja vzpostavile stike s ključnimi dejavniki obrambnega, 

varnostnega, gospodarskega in tudi političnega delovanja v regiji. Najprej so sestankovali v 

Postojni, a je to postalo ogrožajoče, saj je imela vojska JLA v Postojni veliko vojaških 

objektov. Podskupina se je po odobritvi Janeza Janše zaradi varnosti,  preselila v Koper (Žele 

2017).  

Glavna naloga podskupine RKoS na Primorskem je bilo zbiranje informacij ter sestavljanje 

načrtov za oviranje tankov (Žele 2017).  Posamezne koordinacijske skupine so posredovale 

informacije o kolonah tankov ter o njihovih premikih (Vidmar 2009). Načrti protitankovskih 

ovir in blokad so bili pripravljeni že pred izhodom tankov iz vojašnic. Z načrti oviranja bi 

onemogočili normalno oskrbo jugoslovanske armade (odklop vodovodov, elektrike, telefonov 

…), blokade pa bi nenasilno onemogočile vojaške izhode oziroma preprečile vojaške 

transporte. Tovrstne ovire so imele negativen psihološki učinek na pripadnike vojske JLA, 

hkrati pa so pozitivno vplivale na občutke prebivalstva, saj so se prepričali, da želi Slovenija 

resnično braniti svojo plebiscitarno odločitev o samostojnosti. Vodstvo RKoS se je večkrat 

sestalo na pogajanjih s poveljujočimi pripadniki JLA, a prekinitve sovražnosti niso dosegli 

(Žele 2017). 

Začeli so se tudi pobegi vojakov JLA iz vojašnic. Nekateri so si le želeli domov, njim so 

priskrbeli civilne obleke in jim omogočili prehod čez mejo. Oblikovanje koordinacijskih 

podskupin po regijah je bila po mnenju večine zelo dobra odločitev. Organizirano sodelovanj 

med TO, civilno zaščito in milico je učinke še povečalo (Žele 2017).  

O delovanju Republiške koordinacije so le skromni zapisi, čeprav je to telo usklajevalo 

obrambne in varnostne priprave. Koordinacijo so leta 1991 preoblikovali v štab vrhovnega 

poveljnika. Štab je bil organ poveljnika TO, namenjen pa je bil spremljanju in pridobivanju 

informacij, ki so poveljniku pomagale do racionalnih odločitev (Čuček 2017). 
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2.4.4 Jugoslovanska ljudska armada 

 

Konflikti med JLA in Slovenijo segajo še v obdobje druge svetovne vojne, ko je bila ukinjena 

samostojna slovenska partizanska vojska. Jugoslovanska ljudska armada je skozi leta 

intervenirala pri raznih dogodkih (nacionalni nemiri na Kosovu, študentske demonstracije, 

množično gibanje, demonstracije …). Armada je z javnostjo komunicirala preko časopisa 

Narodna armija, preko dokumentarnih filmov in posameznih novinarjev. Urejena je bila kot 

republika, saj je imela  partijsko organizacijo, ni bila podvržena nadzoru parlamenta in niti 

javnosti, hkrati je bila tudi največja in najdražja državna institucija, imela je tudi lasten 

industrijski kompleks, s katerim je vplivala na gospodarstvo posameznih republik (Repe 

2016). 

V kasnejših letih je  JLA večkrat prišla v spor s Slovenijo. Ko je maja 1990 vodenje zveznega 

predsedstva prevzel Borisav Jović, je armadni vrh s sklepi predsedstva dobil podporo za 

načrtovanje akcije, kar je vodilo do odvzema orožja slovenske in hrvaške teritorialne 

obrambe. Večina orožja TO je bila sicer že v skladiščih JLA in je imela nad njimi tudi nadzor. 

Vojska je orožje odvzemala dva dni, orožja pa občine povsod niso zlahka predale, saj je bilo 

kupljeno z njihove strani.  Akcija naj bi pomenila le premeščanje orožja v bolj varovana 

skladišča in ne odvzema (Repe 2016). Predsedstvo SFRJ je v januarju leta 1991 začelo 

razpravo o varnostnih razmerah v Jugoslaviji, saj so ugotovili, da se je v državo Slovenijo iz 

drugih držav na skrivaj uvažalo orožje, ki so ga delili občanom. Ker so se bali ilegalnih 

polvojaških struktur, so sprejeli ukaz o roku razorožitve vseh odredov, ki niso v sestavi JLA. 

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo pa je sporočil javnosti, da so enote TO organizirane 

v skladu z zveznimi predpisi, zato se ta ukaz ne navezuje na enote TO (Krajnc 2007). 

Vojska v letu 1991 razmer ni več obvladovala, vneli so se prvi spopadi med JLA ter hrvaško 

milico, podobni incidenti pa so se še nadaljevali. Vrh JLA je še vedno govoril o ohranjanju 

Jugoslavije v praski pa se to ni kazalo (Repe 2016). 

 

2.5 Lovci med osamosvojitveno vojno 

 

Lovci so že v začetku 20. stoletja začutili željo po slovenskem obrazu v lovstvu in tako je 

začel izhajati časopis Lovec, v katerem so poleg strokovnih zapisov o lovstvu krepili tudi 

slovensko zavest ter spodbujali slovenstvo. Lovci so kot vojaki sodelovali tudi v prvi svetovni 

vojni, v prvih vrstah generala Rudolfa Maistra ter med partizani, saj so podrobno poznali 
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vsako skrito stezico in v vseh vremenskih razmerah popolnoma obvladovali prostor okoli 

sebe, saj je narava njihov drugi dom. Že prvi organizatorji obrambnih sil Slovenije so se takoj 

povezali z lovci in z veseljem uporabili njihove nasvete, saj vsak lovec podrobno pozna svoje 

lovišče in je vešč prostora okoli sebe, kar je v vojnih razmerah zelo pomembna in potrebna 

veščina (Kocutar 2016). Zeleni bratje so v času osamosvojitvene vojne delovali na različnih 

področjih, pomagali so zgraditi prihodnost, ki naj bi temeljila na strpnosti, medsebojnem 

razumevanju, spoštovanju ter sodelovanju. Po končani osamosvojitvi je lovska organizacija 

pripomogla tudi pri mednarodnem priznanju nove države, saj je Lovska zveza Slovenije 

(LZS) postala polnopravna članica Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi še 

pred samo formalno osamosvojitvijo Slovenije (Toš 2016a). Med osamosvojitveno vojno je 

predsednik skupščine Lovske zveze Slovenije, Bruno Skumavc, v imenu LZS zaprosil lovske 

organizacije sosednjih držav, da dajo dobro besedo in zastavijo svoj vpliv v podporo 

slovenski državi. Nekaj mesecev po osamosvojitvi je predsedstvo LZS sklenilo, da izstopijo iz 

članstva Lovske zveze Jugoslavije, leta 1994 pa je bila LZS sprejeta v združenje evropskih 

zvez FACE (Erhatič Širnik 2016).    

 

2.5.1 Delovanje lovcev med vojno 

 

Lovci so v sodelovanju z milico in TO uspešno zbirali podatke o gibanju sovražnih sil in  o 

njihovih tehnikah, znani so tudi primeri uspešnega operativnega delovanja pri zavzemanju 

objektov JLA. Vodstvo Lovske zveze Slovenije (LZS) se je med vojno dogovarjalo s TO in 

Ministrstvom za notranje zadeve o vlogi lovcev ter o njihovih nalogah. LZS je ustrezna 

navodila poslala vsem območnim lovskim zvezam ter lovskim družinam s pozivom, naj lovci 

upoštevajoč mednarodno konvencijo o uporabi orožja nudijo slovenskih oboroženim silam 

vso potrebno pomoč. Odziv lovcev je bil pozitiven, mnogi so se vključili v vojaške formacije 

TO in milice (Toš 2007). Skrivoma so se lovci začeli organizirati in postali jedro 

organiziranja nove zaščite mlade demokratične države Slovenije. Lovci, ki so bili v tistem 

času edina civilno oborožena struktura, so predstavljali edini realen vir oboroževanja odredov. 

Na začetku je bilo angažiranih ljudi le 300, pretežno lovcev, ki so svoje dodatno orožje 

dodelili drugim domoljubom (Toš 2016b). V nedeljo, 30. junija 1991, so lovci na sežanskem 

delu Krasa dobili poziv s strani koordinacijske skupine, ki je vodila odpor v občini Sežana, da 

naj se vsi lovci vključijo v obrambo kot del narode zaščite. Naloga pozvanih lovcev je bila, da 
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z risanimi puškami odprejo ogenj na letala in helikopterje JLA, ker pa invazije kasneje ni bilo, 

jim ni bilo potrebno dokončati naloge (Kobal 2016). 

 V enote TO je bilo vpoklicanih tudi 8 lovskih ostrostrelcev, ki so ob vpoklicu s seboj prinesli 

tudi svoje lovske puške (Božac 2016). Lovci so sodelovali v manevrskih strukturah, varovali 

so prevoze orožja, opravljali izvidnice, oskrbovali enote, pripravljali teren za usposabljanje v 

Medvedjeku …  (Rus in Samsa2017). Člani lovskih družin so ostajali  v pripravljenosti, da po 

potrebi poprimejo za določene naloge, pri tem so tudi povečali pripravljenost lovcev pri 

rokovanju z orožjem (Kobal 2016). Po razglasitvi samostojnosti je prišlo do zaostrovanja 

razmer, zato se je vodstvo milice Škofije odločilo, da miličnike premestijo na rezervno 

lokacijo, ki se je nahajala v lovski koči LD Rižana. Člani LD Rižana so bili angažirani za 

varovanje objekta in bližnje okolice. Lovci so skrbeli tudi za prehrano miličnikov, nastanjenih 

v njihovi lovski koči. Lovci iz ostalih LD v okolici pa so nove informacije ves čas sporočali 

miličnikom v lovski koči. Lovci so se ves čas ponujali kot prostovoljci in so težko sprejeli 

razlago, da z lastnim orožjem ne morejo sodelovati. Angažiranje lovcev za varovanje in 

obveščanje pa je  zelo pripomoglo k uspešno izvedenim akcijam, ki so se med 

osamosvojitvijo odvijale na obalnem območju (Grzetič 2016).  

V Prilogi 3 (glej Priloga 3) je priloženo tudi pismo Angela Vidmarja, z dne 2.7.1991, ki kot 

komandir dovoljuje uporabo lovskega orožja za potrebe NZ na Predmeji pri  Ajdovščini 

(Vidmar 1991). Lovci so bili tista organizirana oborožena oblika združenja, ki je sodelovala z 

milico in Teritorialno obrambo, bili so sodobno oboroženi in pripravljeni za sodelovanje pri 

obrambi nove države. V lovskih kočah so se odvijale pomembne obrambne aktivnosti, v 

lovski koči LD Rižane je bila rezervna lokacija Oddelka milice Škofije, v času 

osamosvojitvene vojne pa so v lovski koči domovali dve policijski enoti in sicer Obmejna 

milica Škofije ter Postaja mejne policije Škofije. Lovci so skrbeli za hrano v lovskih kočah ter 

za varovanje vseh komunikacijskih poti v bližini koče, postavljali so tudi barikade in izvajali 

de-konzervacijo in tajni transport orožja milice. Lovci so bili tudi aktivni delavci organov za 

notranje zadeve. Tisti, ki so se borili v sestavi milice ali Teritorialne obrambe, pa imajo tudi 

priznan status vojnega veterana (Steffe 2017). Med potekom vojne so na sežanskem lovci s 

strani koordinacije prejeli navodilo o prekritem opazovanju premikov vojske JLA na območju 

njihovega lovišča. Ker lovci najbolje poznajo območje lovišča, so takoj pripravili seznam 

poti, ki bi jih vojska JLA lahko uporabila za skrivne premike, določili so opazovalne točke, 

akcijo so poimenovali »OKO« (Kobal 2016).   
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2.5.2 Akcija »OKO« 

 

Ko so na ceste Brkinov in Krasa zapeljale kolone tankovskih vozil JLA in se odpravile proti 

meji z Italijo, so se lovci iz štirinajstih lovskih družin organizirali v opazovalne službe in 

nadzorovali vse gozdne in poljske poti, ki bi jih lahko JLA uporabila za komunikacijo ali za 

neopazno pomoč svojim vojakom na meji. Naloga vsake posamezne lovske družine je bila 

določiti lovce v paru, ki bi opazovali območje na določenih točkah. Akcija se je imenovala 

»OKO« in naj bi se izvajala z namenom zaznave vsakega premika ali prihoda novih vojakov 

JLA. Opazovanje je potekalo od 4.7.1991 do 8.7.1991 cel dan brez prekinitve. V izmeni sta 

sodelovala po dva oborožena lovca v sodelovanju s starešino, ki pa je sodeloval z vodstvom 

akcije.  Z vzpostavitvijo tovrstne sheme opazovanja so lovci razbremenili enote TO in milice 

(Steffe 2017; Božac 2016). V akciji »OKO« je bilo organiziranih 13 opazovalnih točk na 

obalnem območju, kot je razvidno tudi iz pregleda zemljevida v prilogi (Glej priloga 4)  ter 

21 opazovalnih točk na območju Brkinov in Krasa (od Podgorja do Šepulj). Zaradi 

pomanjkanja komunikacijskih zvez  je kriminalist UNZ Koper organiziral vse lovce, ki so 

imeli amaterske radijske postaje CB v komunikacijski center. Opazovalnice so bile 

postavljene z namenom opazovanja in javljanja vseh premikov JA in drugih pojavov iz 

notranjosti Slovenije ter iz Hrvaške, postavljene pa so bile na strateških komunikacijskih 

točkah (Steffe 2017). 

Po stabiliziranju situacije 8.7.1991 je sledil preklic nadaljnjega angažiranja članov LD v 

izvajanju opazovanja, če bi se ponovno pokazala potreba po tovrstni akciji, bi se opazovanje 

ponovno vzpostavilo. V času poteka opazovalne akcije »OKO« je bilo na območju občine 

Sežana angažiranih okoli 200 lovcev, ki so svoje delo opravili kljub naporom, ki jih je 

opazovanje zahtevalo (Božac 2016).  

 

2.5.3 Tajna skladišča orožja v lovskih objektih  

 

 Ko je JLA že maja leta 1990  želela razorožiti tedanje enote TO je postalo zavedanje o 

posledicah razorožitve TO takoj jasno. Po ukazu generalštaba JLA je bil 15. maja 1990 izdan 

ukaz, ki je zahteval takojšnjo predajo orožja TO v skladišča JLA. Ukaz je bil realiziran v 

popolni tajnosti nekaj dni kasneje, odgovor na tovrsten ukaz pa je bil organiziranje in 

ustanovitev MSNZ – manevrske strukture narodne zaščite. Organizirana so bila tajna 

skladišča, ki so varovala orožje TO pred zasegom s strani vojske JLA. Obrambni načrt MSNZ 
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je bil preprost, v primeru napada JLA bi morala MSNZ varovati in obvarovati vodilne 

strukture in ključne objekte in hkrati hitro z orožjem opremiti vojsko TO in  z napadi na 

skladišča priskrbeti še dodatno orožje. Gospodarji lovskih družin so soglašali z uporabo 

lovskih koč za tajne sestanke in skladišča. Lovci so v tem času svoje orožje prepeljali na 

zbirališča enot TO, ki pa jih je bilo treba najprej najti. Na Krasu in v Brkinih je bilo 

organiziranih 8 tajnih skrivališč orožja, kar 3 skladišča so se nahajala pri lovcih (Božac 2016). 

Lovci so bili v tem času vključeni v manevrsko strukturo za prevoz orožja iz tajnega 

skrivališča v skrivališče, ki se je nahajalo na območju LD Loški Potok. Člani LD so ščitili 

prevoza orožja od Bloške police do Žlebiča, razlaganje ter skladiščenje orožja pa je prevzel 

samostojni vod TO Loški Potok. Prevozi orožja so potekali tudi iz tajnega skrivališča 

Sodražica v skladišče za orožje v LD  Loški Potok. (Rus in Samsa2017). 

 

2.5.4 Lovska organizacija in prepoved lova  

 

Lovska organizacija je aktivno sodelovala v procesu osamosvajanja Slovenije, pomagala je 

pri procesih mednarodnega priznavanja mlade države, saj je Slovenija še pred formalno-

pravnim priznanjem postala članica Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi 

(CIC). Načelo, da divjad ne pozna meja, je vedno pripomoglo k dobrim stikom z lovci in 

lovskimi organizacijami zunaj državnih in republiških meja (Toš 2007). Takratna Zveza 

lovskih družin je ravno tako pozvala vse lovske družine, da so dolžne na območju svojega 

lovišča organizirati 24-urno dežurstvo. Na ta način naj bi zasedli vse pomembne točke in 

prehode, vse pomembne podatke pa naj posredujejo Teritorialni obrambi. V pismu je 

poudarjeno tudi, da so lovci v  teh težkih trenutkih na strani pravičnih zahtev slovenskega 

naroda (Skumavc 1991). (Glej Priloga 5 in Priloga 6). 

V času osamosvojitvene vojne so bili lovci s strani oblasti naprošeni, da se vzdržijo lova, 

zaradi vojne je bil ukinjen tudi lov na vso divjad (Erhatič Širnik 2016). ZLD Gorica je na 

vprašanja lovcev glede prepovedi lova odgovorila pisno in jih pozvala k prekinitvi lova, da ne 

bi prišlo do ogrožanja med lovci in TO, streli lovcev bi prav tako lahko vznemirjali 

pripadnike TO (Premrl 1991). (Glej priloga 7).  

Med osamosvojitveno vojno lov na srnjaka na območju Krasa ni potekal tako kot bi moral, 

lovci so bili namreč vpoklicani v TO ali v milico (Kobal 2016). 

Po končani vojni pa se je kmalu pojavilo vprašanje, ali je prepoved lova sploh še smiselna, 

glede na to da vojna ne poteka več. Podaljšana prepoved lova bi namreč lahko pomenila 
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veliko večjo škodo na kmetijskih površinah in kulturah. Na zahtevo LZS je bila prepoved 

umaknjena, priporočali pa so, naj se lov ne izvaja v okolici vojaških objektov  (Erhatič Širnik 

2016). 

 

2.6 Lovstvo po osamosvojitveni vojni  

 

Lovska organizacija je med osamosvojitveno vojno aktivno sodelovala pri mednarodnih 

priznanjih nove države, maja leta 1991 je bila Lovska zveza Slovenije namreč že priznana  s 

strani Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi CIC. Leta 1990 so lovske 

organizacije v Sloveniji pričele pripravljati srednjeročne lovsko-gospodarske načrte za 

obdobje od 1990 do 1995. Prvič je bil prepovedan lov na volkove, podaljšana je bila tudi 

prepoved za lov na divjega petelina. Trajno naj bi bili po novem zavarovani volk, divja 

mačka, dihur, veverica in planinski zajec. Zavzeli so se tudi za ohranitev celovitosti gojišč po 

Sloveniji ter sprejeli Spomenico o posebnem varstvu in ohranitvi naravnih območij v 

Sloveniji.  Že pred samo osamosvojitvijo pa so sprejeli temeljna izhodišča za oblikovanje 

nove zakonodaje ter predložili osnutek zakona  o lovstvu za lovsko ureditev v samostojni 

Sloveniji (Toš 2007). Cilji ter programska usmeritev slovenskega lovstva pa so temeljili na 

tem, da je jasno zapisano to, da država ustanavlja lovišča, lovišča pa se morajo združevati v 

ekološko zaokrožena območja širše ekološke celote (Lovec 1997). Kljub novemu političnemu 

sistemu je LZS v prvih letih še vedno delovala po delegatskih načelih, odpravili so ga šele leta 

1993 in znova uveljavili nekdanje organe – občni zbor ter upravni in nadzorni odbor. Že tri 

leta prej  pa je LZS sprejela temeljna izhodišča za oblikovanje nove lovske zakonodaje, ki jih 

je kot osnutek zakona o lovstvu  ponudila pri sprejemanju nove lovske zakonodaje v 

Republiki Sloveniji. A pobude s strani LZS za nov in sodoben lovski zakon niso dobile večje 

podpore na lokalni in regionalni ravni, kar je vodilo do tega, da so urejanje zakona o lovstvu 

kmalu prevzele politične stranke in nelovski krogi. Ker lovstvo ni imelo vpliva na sestavljanje 

zakona, je to kasneje pripeljalo do dolge tranzicije lovstva iz starega v novi sistem ter do tega, 

da so se pojavile krize vodenja in preoblikovanja. Za skrb za divjad in za njeno varstvo je  v 

celoti usposobljena lovska organizacija. Lovci so soglašali s tem, da naj o vrsti in številu 

divjadi v prostoru odločajo vsi porabniki prostora (lovci, gozdarji, kmetje, naravovarstveniki, 

občine …), polemik glede lovstva in nove zakonodaje pa je bilo vedno več. Zakon o 

gozdovih, ki je bil sprejet leta 1993, pa je povzročil še več neskladij in zmedo, saj je urejal 

načrtovanje lovstva in spreminjanja stanja populacije in življenjskih prostorov divjadi. Pri tem 
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pa je bil pomemben sprejem Etičnega kodeksa, ki določa varnostna in moralna pravila in 

razmerja med pravicami in dolžnosti lovskih članov. Lovci pa so že prej sprejeli načelo 

trajnostnega razvoja družbe ter načelo trajnostne rabe narave, kar sovpada z uravnoteženim 

razvojem. Upoštevane lovskega etičnega kodeksa je bilo zelo pomembno, v osrednje pa so 

prihajale tudi lovske šege in običaji. Po sprejemu Strategije razvoja slovenskega lovstva v letu 

1996 pa so bili določeni tudi cilji in programske usmeritve slovenskega lovstva, ki veljajo še 

danes. Lovska zveza Slovenije je v letu 1999 s strani države prejela tudi pomembno visoko 

oblikovanje Častni znak svobode Republike Slovenije (Toš 2007). 

V prihajajoči letih je LZS veliko sodelovala tudi z mednarodnimi organizacijami za lovstvo, 

kot so Mednarodni svet za lov in ohranitev divjadi  CIC ter Združenje Evropskih lovskih zvez 

FACE, ki ima več kot 7 milijonov članov po Evropi. Leta 2002  je bila sprejeta nova lovska 

zakonodaja ZDLov-1, medtem pa se je lovska organizacija spoprijemala z notranjimi in 

kadrovskimi izzivi ter izzivi sodobnega časa, več čas pa je uspešno ohranjala mednarodna 

sodelovanja. Nov lovski zakon o divjadi in lovstvu, na podlagi lovske zakonodaje, pa je bil 

sprejet leta 2004, urejal pa je upravljanje z divjadjo ter obsegal vse od ohranjanja in 

trajnostnega gospodarjenja z divjadjo do spremljanja stanja divjadi. Upravljanje z divjadjo je 

pomemben vidik lovstva, saj zagotavlja socialne, gospodarske in ekološke funkcije divjadi in 

vidik življenjskega prostora, v katerem se divjad nahaja, najpomembnejše pa je to, da se 

lovstvo zavzema za ohranjanje in varstvo divjadi, saj jo dojema kot naravno bogastvo. Po 

novo sprejetem zakonu pa z divjadjo upravlja država, ki s poseganjem v populacijo in z 

ukrepanjem glede življenjskega prostora ohranja vrste ter gensko pestrost posamezne vrste 

divjadi. Območje Slovenije je z namenom  upravljanja z divjadjo razdelilo na lovsko-

upravljavska območja, ki so podrobneje razdeljena na lovišča in lovišča s posebnim 

namenom. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pa je nosilec načrtovanja in spreminjanja stanja 

divjadi, koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih pa podeljuje država. V 

primerjavi s prejšnjimi zakoni, nov zakon o lovu lov definira kot iskanje, opazovanje, 

zasledovanje, vabljenje in čakanje divjadi ter pobiranje divjadi ali njenih delov. Namesto 

lovno-gojitvenih območij so bila ustanovljena lovsko-upravna območja, ki predstavljajo širše 

in večje površinske ekološke celote. Lovišče je definirano kot zaokrožena zemljiška ali vodna 

površina, ki ne presega 2000 ha lovne površine, mora pa omogočati izvajanje vseh ukrepov, ki 

določajo upravljanje z divjadjo. Zakon jasno opredeljuje odgovornost za škodo, ki jo naredi 

divjad, predpisano je tudi opravljanje lovskih izpitov, lovske izkaznice izdaja LZS, vsako leto 

pa jih podaljšuje upravljavec lovišča. V definicijo lovske organizacije spadajo lovske družine 
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(LD), Lovska zveza, lovišča s posebnim namenom, javni zavodi in območna združenja 

upravljavcev lovišč. Lovske družine se združujejo v Lovsko zvezo Slovenije in skupaj 

delujejo v javnem interesu ter sodelujejo s strokovnimi organi v lovskih zadevah (Toš 2007).  

 

2.6.1 Lovska zveza Slovenije 

 

V desetdnevni vojni za samostojno Slovenijo so sodelovali tudi člani lovskih organizacij, ki 

so marsikje prispevali k ugodnemu razpletu operativnih vojaških akcij zoper agresorje. Še 

pred vojno za Slovenijo pa je LZS javno objavila, da ni politična, strankarsko obarvana 

organizacija. Poudarila je svojo naravnanost  k naravi ter pomembnost gospodarjenja v 

loviščih ter varovanja divjadi in naravnega okolja. Pomembna prelomnica je bil tudi sprejem 

LZS v Mednarodni svet za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC). Leta 1991 pa je LZS izstopila 

iz LZ Jugoslavije. Prvo zasedanje skupščine LZS je bilo leta 1993 (Lovec 1997). 

Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju  LZS) je samostojna lovska in naravovarstvena 

nevladna organizacija, ki že 110 let predstavlja enovito interesno združenje lovcev, lovskih 

družin, območnih lovskih zvez po Sloveniji ter društev, ki delujejo v interesu lovstva. LZS je 

članica Združenja zvez za lov in varstvo divjadi EU in Mednarodnega sveta za lovstvo in 

ohranjanje divjadi. Lovska zveza Slovenije si prizadeva za varovanje narave in okolja ter za 

trajnostno upravljanje z divjadjo. Z družbeno odgovornostjo opravljajo tudi pomembno 

kulturno in izobraževalno poslanstvo, skrbijo za lovsko kinologijo in sodelujejo pri 

znanstvenih raziskavah. LZS povezuje več kot 20.000 slovenskih lovcev, ki skupaj strmijo k 

ohranjanju sonaravnega okolja ter izboljšanju življenjskega prostora za živali, rastline in ljudi 

(LZS 2018).  Upravni odbor LZS sestavlja predsednik upravnega odbora ter 18 članov, ki jih 

izvolijo skupaj s predsednikom na občnem zboru. Vsaka območna lovska zveza ima enega 

predstavnika v Upravnem odboru (Toš 2007).  

 

2.6.2 Lovske družine v Sloveniji  

 

V Sloveniji je trenutno registriranih 416 lovskih družin, ki so združene v 18 območnih lovskih 

zvez (MKGP 2018). Lovska družina (LD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 

združenje fizičnih oseb. Lovske družine v Sloveniji trajnostno gospodarijo z divjadjo ter 

izvajajo ukrepe za preprečevanje in omejitev škode na kmetijskih in gozdnih površinah zaradi 

divjadi. Pri tem se držijo načrta lovsko-upravljavskega območja ter letnega načrta lovišča. 
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Skrbijo tudi za izobraževanje članov z glasilom Lovec, Zlatorogovo knjižnico, predavanji, 

strokovnimi ekskurzijami ter z razstavami. Člani lovske družine skrbijo tudi za razvoj lovske 

kinologije, lovskega strelstva in nove člane vzgajajo v skladu z naravovarstvenimi ter lovsko-

strokovnimi načeli (LZS 2018). 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Raziskovalni problem  

 

Že takoj po prvem pregledu literature me je pritegnila tema, ki se nanaša na lovce v 

osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Po dolgem iskanju literature sem prišla do spoznanja, da 

je ta tema zelo slabo raziskana. Literature na tako specifično temo skorajda ni, zaslediti ni bilo 

nobene opravljene raziskave do sedaj. Tema me je pritegnila ravno zaradi svoje specifičnosti 

in širine, ker je tema dokaj konfliktna in za posameznike mogoče zelo občutljiva, saj je šlo za 

vojno, je verjetnost neskladnosti  med literaturo in samo analizo raziskave dokaj mogoča.  

Avtorji besedil v prebrani literaturi menijo, da je udeležba in sodelovanje lovcev v vojni za 

Slovenijo premalo poznana ter premalo cenjena. S pomočjo kvalitativnega raziskovanja bi 

rada raziskala pomen lovcev v vojni za osamosvojitev  Slovenije ter raziskala, če je vojna 

pustila kakšne posledice glede dela lovcev in kako je vplivala na posameznega lovca oziroma 

na lovske družine in na Lovsko zvezo Slovenije. V procesu raziskovanja sem se osredotočila 

tudi na raziskovanje sodelovanja oziroma nesodelovanja med akterji v vojni – lovci, milico in 

TO.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako so se lovci ter Lovska zveza Slovenije v času osamosvojitvene vojne povezali s   

Teritorialno obrambo in milico?   

2. Kakšna je bila poglavitna vloga lovcev v času osamosvojitvene vojne? 

3. Na kakšen način je osamosvojitvena vojna vplivala na ureditev Lovske zveze 

Slovenije in lova?  
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3.3 Cilji ter namen raziskovanja 

 

Cilj raziskovanja je  ugotoviti, kako so slovenski lovci sodelovali pri osamosvajanju Slovenije 

in kako je osamosvojitvena vojna vplivala na lov in lovce. Raziskati želim tudi način, kako so 

lovci videli osamosvojitveno vojno, milico ter vojsko JLA. Cilj je tudi osvetliti sodelovanje 

med tremi pomembnimi akterji pri osamosvajanju Slovenije in sicer sodelovanje med 

slovenskimi lovci, milico ter Teritorialno obrambo.  

Ker vloga lovcev pri osamosvajanju Slovenije ni natančno opredeljena me je ravno to 

pripeljalo do izvajanja raziskave.  Raziskava bi pripomogla tudi k povečanju znanja s tega 

področja, ki je bilo do sedaj slabo raziskano in bi jo bilo kasneje mogoče tudi nadgraditi in 

temo še razširiti. S pripravo diplomske naloge bom sestavila podlago za nadaljnja 

raziskovanja in postavila temelje za vse nadaljnje nadgradnje.  

 

3.4 Metodologija  

 

Pristop, ki ga sedaj imenujemo kvalitativno raziskovanje, so raziskovalci uporabljali že 

stoletja pred pojavom samega izraza. Svoje začetke ima v ameriški sociologiji in 

antropologiji, saj so podatke po večini zbirali na terenu, od sredine 19. stoletja pa se je začelo 

pojavljati tudi v Evropi. Raziskovalci so pogosto poskušali preučevati ljudi tako, da so z njimi 

živeli in na ta način poslušali razumeti njihove poglede na preučevan položaj. V Sloveniji se 

je kvalitativno raziskovanje začelo uporabljati v sedemdesetih letih preteklega stoletja 

(Vogrinc 2008).  

Utemeljenost, celovitost, kompleksnost in večstranska spoznanja so značilnosti metodoloških 

principov (Kordeš in Smrdu 2015). Podatki raziskovanja so opisi stanj ali vrednosti različnih 

značilnosti predmeta raziskovanja, kvalitativni podatki so tisti podatki, pri katerih so 

vrednosti spremenljivk navedene z besedami (Mesec 1997). Preiskujemo le nekaj (ali enega) 

primerov, saj nas ne zanima posploševanje, ampak iščemo poti in načine organiziranja, 

strukture, izkušnje itd. (Kordeš in Smrdu 2015). Primeri kvalitativnega raziskovanja so opisi 

primera, življenjepis, zapis pogovora ali zapisnik sestanka (Mesec 1997). S pojmom 

kvalitativna raziskava pa označujemo raziskave, ki so sestavljene iz gradiva zbranega v 

raziskovalnem procesu in vsebujejo besedne opise ali pripovedi, gradivo pa je obdelano in 

analizirano brez uporabe merskih postopkov, ki nam bi dali števila. Raziskovalec je 

neposredno vključen v okolje in na ta način razume tudi tisto, kar ni izraženo v racionalni 
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govorici, česar ne moremo izraziti z besedami. Kvalitativna raziskava poteka v zaporednih 

raziskovalnih sekvencah, začne se z oblikovanjem problema, nato sledi zbiranje gradiva in 

analiza ter reformulacija raziskovalnega problem ali pa oblikovanje povsem novega problema 

ter ponovno zbiranje gradiva in nova analiza. Na ta način se lahko po vsakem koraku vrnemo 

na prejšnji korak in ga preverimo ter po možnosti popravimo (Vogrinc 2008).  

 

3.4.1 Metoda analize in vzorčenja  

 

Cilj kvalitativnega raziskovanja ni posploševanje ugotovitev ampak spoznavanje preučevane 

osebe, pojava ali skupine. Ker nas zanima razločnost struktur, se pri kvalitativnemu 

raziskovanju raje osredotočimo na preučevanje majhnega števila primerov ali pa celo le na en 

primer. Pri tem pa je zelo pomembno, da je vzorec primeren in relevanten za raziskavo, 

raziskovalec pa mora biti prepriča da bo z raziskovalnimi enotami pridobil vse podatke, ki jih 

potrebuje za odgovor na raziskovalna vprašanja (Vogrinc 2008). 

 

3.4.2  Kvalitativna analiza  

 

Kvalitativna analiza je oblika analiziranja pisnih gradiv, kjer se oblikuje seznam kategorij, ki 

jih nato iščemo v analiziranem besedilu. Med analizo je potrebno sprotno beleženje pogostosti 

pojava kategorije in njeno mesto v besedilu. Kot rezultat analize lahko pridobimo frekvenčno 

tabelo, v  kateri je navedeno, kolikokrat se je določena beseda ali besedna zveza pojavila v 

besedilu, gradivu. Kvalitativna analiza vsebine omogoča logično organiziranje velike količine 

podatkov in ponovno analizo gradiva s strani drugih raziskovalcev. Bistvo analize je iskanje 

tem v gradivu, osrednji del pa je proces kodiranja, ki raziskovalcu omogoča interpretacijo 

posameznega segmenta besedila. Kodiranje besedila pomeni proces izločevanja bistva iz 

posamezne enote in pojmovanje tega bistva z novo kategorijo (Lamut in Macur 2012). 

 K kvalitativnim metodam  prištevamo intervjuje, opazovanje z udeležbo in skupinsko 

razpravo, saj na ta način pridobimo pretežno kvalitativno, opisno gradivo. Pri metodi 

kvalitativne analize izhajamo iz prepisov dokumentov, ki jih najprej razčlenimo in določimo 

enote kodiranja, jim pripišemo izraze za pojme, ki jim najbolj ustrezamo ter nato analiziramo 

značilnosti teh pojmov (Mesec 1997). Postopek kvalitativne analize odgovorov pa lahko 

razdelimo na več korakov, ki si sledijo od urejanja gradiva do določanja enot kodiranja ter do 

samega kodiranja. Po kodiranju izberemo in definiramo relevantne pojme ter iz njih 
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oblikujemo kategorije, ki jih nato definiramo in iz njih oblikujemo končne teoretične 

formulacije. Raziskovalec kodiranim enotam pripisuje kode in se sam odloči, kje bo kodo 

določil, saj jo lahko določi  v vsaki vrstici, stavku ali odstavku. Kodiranje pomeni proces 

izločanja pomena oziroma bistva iz posamezne enote kodiranja, ki ga nato poimenuje s kodo. 

Vključuje pa tiste dele besedila, ki so ključni za oblikovanje teorije, ki pove največ o 

predmetu preučevanja (Vogrinc 2008). 

Za metodo kvalitativne analize vsebine sem se odločila zaradi narave diplomske naloge ter 

zaradi načina, s katerim sem želela pridobiti informacije in podatke. Opravila sem intervjuje z 

osebami, ki ustrezajo kriterijem in si tako priskrbela nabor kvalitativnih podatkov, ki jih bom 

uredila s pomočjo kvalitativne analize. Prepise intervjujev bom najprej uredila, nato določila 

teme in enote kodiranja, tej fazi sledi samo kodiranje in izbor relevantnih kategorij in pojmov. 

Po analizi bom oblikovala končno teoretično formulacijo gradiva. Na ta način bom sledila 

korakom kvalitativne analize vsebine in prišla do rezultatov in novih podatkov. 

 

3.4.3 Način zbiranja podatkov: intervju  

 

Intervju je primerna metoda zbiranja podatkov, ko želi raziskovalec razumeti konstrukte o 

določeni temi ter ko želi razviti razumevanje okolja vprašanega in ko je tema preučevanja 

zelo občutljiva ali zaupna (Lamut in Macur 2012). Intervjuje delimo na več vrst glede na 

strukturo, na strukturirane, manj strukturirane ter na druge tipe. (Kordeš in Smrdu 2015). 

Pri strukturiranih intervjujih prevladujejo vprašanja zaprtega tipa, katerih odgovori so lahko 

predvideni. V klasifikaciji manj odprtih intervjujev prevladujejo polstrukturirani, saj so 

vprašanja odprtega tipa in sledijo predhodnemu okviru, lahko so tudi popolnoma prosta. S 

polstrukturianim intervjujem lahko lažje in bolje preiščemo novo področje raziskovanja, saj 

lahko probleme sprotno ugotavljamo, saj je ta vrsta intervjuja fleksibilnejša, odgovori so bolj 

spontani in konkretni ter osebni. Pri analiziranju pol strukturiranega intervjuja z odprtim 

tipom vprašaj je analiza odgovorov težja ter traja več časa. Pri tem pa lahko uporabimo 

neposredne navedbe ali pa analizo vsebine. V to skupino spadajo tudi fokusne skupine 

(fokusirani intervjuji), pri katerih se osredotočamo le na eno izkušnjo ali njen učinek, natanko 

vemo, kaj želimo raziskati zato raziskovalec vodi intervju. Klinični intervju pa se uporablja v 

primerih, ko nas zanima širše občutenje osebe in njene življenjske izkušnje. Med druge načine 

intervjuja spadajo odprti intervjuji, nedirektivni ter fenomenološki intervjuji. Odprt ali 

narativen intervju se uporablja v situaciji, ko želi raziskovalec pridobiti podroben pogled na 
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pomemben dogodek na način, kot ga je doživljal udeleženec in je nestrukturiran. Pri 

nedirektivnem intervjuju intervjuvanec sam prevzame pobudo in govori, raziskovalec pa ga 

pri tem le spodbuja in pusti da spontano nadaljuje pogovor. Pri fenomenološkem intervjuju se 

izbere določeno temo, v katero se je potrebno popolnoma poglobiti in izbrati konkretno 

izkušnjo s čim bolj konkretnimi in podrobnimi opisi doživljanja  (Kordeš in Smrdu 2015). 

Intervju, ki sem ga pripravila v namen raziskave za diplomsko nalogo, je sestavljen iz 29-ih 

vprašanj, ki so razdeljena v tri sklope. Prvi sklop zajema vprašanja o osamosvojitveni vojni, 

drugi sklop vprašanj se nanaša na vlogo lovcev v osamosvojitveni vojni, tretji sklop pa 

zajema temo lovstva ter lova med in po osamosvojitveni vojni. V tretjem sklopu je zadnje 

vprašanje odprto vprašanje, na katerega lahko intervjuvanec odgovori z informacijami, ki se 

mu zdijo pomembne in niso bile zajete med vprašanji.  

Pri analiziranju vsebine intervjujev bom uporabila odprto kodiranje, ki je sestavljeno iz treh 

postopkov. Najprej bom empiričnemu gradivu, se pravi transkriptu intervjujev, pripisala kode 

in kategorije ter na koncu analizirala značilnost pojmov/kod in kategorij (Lamut in Macur 

2012).  

 

3.4.4 Opis vzorca  

 

Ker metoda kvalitativne analize, ki sem jo izbrala za metodo pri diplomski nalogi, ne 

posplošuje na populacijo je preučevan vzorec veliko manjši. Cilj je to preučevano enoto čim 

bolj holistično spoznati (Lamut in Macur 2012). Pomembno je, da je vzorec relevanten za 

raziskavo in z njim mora raziskovalec pridobiti vse potrebne informacije. V raziskavo lahko 

vključimo kritične oziroma izjemne primere, ki niso vsakdanji so pa zelo bogati z 

informacijami, lahko vključimo vsakdanje primere, ki so tipični in glede na povprečje 

najbolje predstavljajo problem, ki ga preučujemo. Lahko pa izberemo skrajne primere, s 

katerimi lahko pridobimo zelo raznolike informacije (Vogrinc 2008). 

 

Namen diplomske naloge je osvetliti vlogo, ki so jo imeli lovci v osamosvojitveni vojni za 

Slovenijo, zato so tudi vsi intervjuvanci lovci. Vsi intervjuvanci so dejavni lovci že več let, saj 

so skoraj vsi intervjuvanci, razen enega, v času osamosvojitvene vojne že bili člani lovske 

družine. Prvi intervjuvanec, ki takrat še ni bil lovec, je kljub temu spremljal dogajanje v 

lovišču in tudi kasneje zbiral informacije o dogajanju in vlogi lovcev. Pri iskanju 

intervjuvanec sem želela zajeti večji del slovenskega ozemlja, ker osamosvojitvena vojna ni 
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potekala povsod enako, zato sem kontaktirala lovce iz različnih lovskih družin in lovskih zvez 

po Sloveniji. Vpoklic oziroma sodelovanje v vojni v vrstah milice ali Teritorialne obrambe ni 

bil pogoj za sodelovanje v raziskavi, saj je bil pomemben pogled s strani lovca na celotno 

dogajanje. Ravno zato sem se pri iskanju intervjuvancev opirala na to, da so vsi intervjuvanci 

poznali dogajanje v času osamosvajanja in da so vsi poznali tudi dogajanje na področju 

lovstva.  

V raziskavo sem zajela 11 lovcev, ki prihajajo iz vse Slovenije, na ta način sem zajela 

dogajanje na zahodu, vzhodu in v notranjosti države. Intervjuvanci so v transkriptu intervjujev 

označeni s črkami od A do J (A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I in J).  

 V vzorec sem zajela 4 člane milice (rezervnega policista, komandanta  postaje milice, 

aktivnega miličnika ter inšpektorja za mejne zadeve in tujce na UNZ Koper), 3 člane 

Teritorialne obrambe (Stotnika-namestnika poveljnika Zbirnega centra »Jezero«, Komandanta 

TO v okolišu Komen ter člana Teritorialne obrambe) ter 3 člane zelene bratovščine, ki so v 

vojni sodelovali v vlogi lovca, en izmed intervjuvancev pa v osamosvojitveni vojni ni 

sodeloval, vpoklican je bil šele po koncu tri mesečnega premirja, je pa vse čas spremljal 

razmere in dogajanje.  

V raziskavi so sodelovali (zaporedje navedbe imen se ne sklada z zaporedjem odgovorov na 

raziskavo v Priloga 11 ): 

- Robert Peras ( rezervni policist, lovec) 

- Angel Vidmar (komandir postaje milice v Ajdovščini, lovec) 

- Boris Birsa (aktivni miličnik, lovec) 

- Fabio Steffe (Inšpektor za mejne zadeve in tujce na UNZ Koper, lovec) 

- Marjan Toš (Stotnik-namestnik poveljnika štaba zbirnega centra »Jezero«, lovec) 

- Boris Milič (komandant TO za komenski okoliš in komandir postaje milice v Komnu, 

lovec) 

- Gregor Bolčina (v sestavi TO, lovec) 

- Simon Ferlinc (v sestavi TO, lovec)  

- Jelko Lapajne (lovec) 

- Jani Krivec (lovec) 

-  Rajko Kobal (lovec) 
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3.5 Interpretacija 

 

V raziskavi, s katero sem želela raziskati vlogo lovcev v osamosvojitveni vojni, je sodelovalo 

11 intervjuvancev. V povprečju so intervjuvanci dejavni lovci 35 let, ravno tako so vsi 

intervjuvanci na različne načine sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije. Vsi intervjuvanci 

ustrezajo postavljenim kriterijem, saj so vsi člani zelene bratovščine in vsi so sodelovali v 

osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Vloge, ki so jih imeli med vojno se razlikujejo, kar da 

raziskavi še dodatno širino. Intervjuvanci so izbrani iz različnih delov države, saj so bile 

situacije povsod drugačne in tako dobimo vpogled v to, kako so se stvari in  dogodki na 

različnih območjih države odvijali. To nam omogoča primerjalni pogled, seveda pa naloga ne 

vključuje vseh situacij in razlik po državi, saj se je zagotovo vsaka lovska družina spopadala z 

različnimi situacijami, vseh pa v nalogi ni mogoče zajeti.  

Vprašanja v intervjuju so razdeljena v 3 sklope, prvi sklop vprašanj se nanaša na 

osamosvojitveno vojno za Slovenijo, drugi sklop zajema vprašanja o vlogi lovcev v 

osamosvojitveni vojni, s tretjim sklopom vprašanj pa sem zajela temo lova in lovstva.  

Osamosvojitvena vojna za Slovenijo se ni začela povsod enako, v zahodni Sloveniji se je 

vojno stanje pričelo med 25. in 26.6.1991, kar podpirajo tudi odgovori intervjuvancev A, B, 

Č, E, G, H, I in J, vzhodna Slovenija pa je vojno pričakala v četrtek 27.6.1991, kot pravi 

intervjuvanec C. Desetdnevna vojna se je začela z napadom na Primorsko in letalskim 

obstreljevanjem ter preletavanjem TV antene na Nanosu 26. junija, milica pa je na mejne 

prehode z Italijo prišla že ob 1:30 uri v sredo 25.6.1991, kar potrjuje tudi vir Bordon 1991, ki 

navaja, da je bil tistega dne že ob 00:30 uri s strani milice zavarovan mejni prehod Repentabor 

(mejni prehod z Italijo).  Intervjuvanci so v osamosvojitveni vojni opravljali različne vloge, 

sodelovali so v vlogi lovcev in bili pripravljanji opraviti vse zadane naloge, sodelovali so kot 

rezervni policisti, aktivni miličniki, stotnik in namestnik poveljnika štaba, komandirji postaj 

milice in komandanti Teritorialne obrambe, v sestavi TO ter kot inšpektor za mejne zadeve in 

tujce v sestavi milice. Nekateri v vojno nisi bili vpoklicani, datumi vpoklicev s strani milice 

ali Teritorialne obrambe pa variirajo od 23. do 27.6.1991 ter celo po koncu tri mesečnega 

premirja. Tisti, ki so bili takrat v redni službi milice ali TO pa vpoklica niso prejeli, saj so bili 

aktivni v okviru opravljanja svoje službe že prej. Priprave na osamosvojitveno vojno segajo 

že v leto 1989, kot navaja tudi intervjuvanec E, ki pravi, da so se različne aktivnosti, ki pa 

niso bili oboroženi spopadi,  začele konec leta 1989 s  preprečitvijo mitinga resnice. Priprave 

na vojno pa segajo v spomladne mesece leta 1991, ko so bile zaznane določene aktivnosti 
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delavcev, ki so delali na obrambnem področju (spremenjeno obnašanje do slovenske policije, 

milice, miličnikov in komandirjev). Po mnenju intervjuvancev A, B, D in I pa so se aktivne 

priprave pričele v juniju z aktivacijo civilne zaščite in manevrske strukture narodne zaščite ter 

vpoklici s strani milice in TO. Kot navajajo intervjuvanci so bili tudi lovci pozvani k 

sodelovanj, kar potrjuje tudi vir Toš 2007, ki navaja, da je LZS poslala navodila in poziv o 

sodelovanju vsem območnim lovskim vezam. Začelo se je tudi skladiščenje orožja TO po 

kmetijah in skednjih na Pohorskem s tem pa so se odvijali tudi odvozi in tajni prevozi orožja 

iz skladišč JLA, ki so ga nato nameščali v tajna skladišča ponekod tudi v lovskih kočah in 

lovskih domovih, navajajo intervjuvanci.   

Intervjuvanec Č je omenil tudi sodelovanju s štabi in poveljstvi enot TO, saj so bili izdelani 

seznami lastnikov lovskega orožja po standardih NATO na območju Lovske zveze Maribor, 

pri tem pa so se lovci aktivno vključevali v vse aktivnosti, saj so pomagali pri zavzetju mejnih 

stražnic (karavl). Rezervni policisti so bili že od maja in junija v rezervi na policijskih 

postajah, kot pravi intervjuvanec A,  po besedah intervjuvanca I so bili 20. junija prekinjeni 

vsi letni dopusti milice, aktivirale so se dežurne službe krajevnih skupnosti, tri dni kasneje, 

23.6.1991, pa je bil sklic vseh miličnikov in izvedena je bila 50% mobilizacija milice, kar 

potrjuje tudi vir Vidmar 2009. Intervjuvanec I poudarja, da se je že teden dni pred 

osamosvojitveno vojno, 20.6.1991, zgodil tajni prevzem slovenskih zastav na avtobusni 

postaji v Kopru, ki so jih na dan razglasitve nove države Slovenije razobesili po nekaterih 

mejnih prehodih.  

Vojaki JLA so bili ponekod prisotni že pred vojno na mejnih stražnicah ter pri skladiščih 

orožja, kar so potrdili skoraj vsi intervjuvanci, že mesece prej pa so začeli s pripravami. 

Intervjuvanec I poudarja, da je vojska JLA s pripravami začela že veliko prej, saj je okrepila 

moštvo z rezervnim sestavom, kupovala je večje število orožja in opravljala še druge 

dejavnosti, ki so kazale na to, da se nekaj dogaja.  Na Primorskem in na območju Maribora  

so bili vojaki JLA prisotni že prej na karavlah ter v vojašnicah, v Vipavski dolini je imela 

jugoslovanska vojska kar štiri vojašnice, dve skladišči streliva in eksploziva ter tankovske 

garaže s tanki. Po mnenju intervjuvanca C so Štajersko zaznamovali prihodi novih vojakov 

JLA z vlaki (enote TO so vlak uspešno zaustavile) ter helikopterski preleti in bombardiranje 

Gornje Radgone in Šentilja, kot pravi intervjuvanec Č. Premiki vojakov iz notranjosti države 

proti mejam so bili s strani intervjuvancev E, G, H in J zaznani 26. in 27. junija, saj je na 

avtocesti pri Brezovici ostal pokvarjen tank, na Rebrnicah pa so miličniki ustavili kolono 

tankovskih vozil, ki je drvela proti Vipavski dolini. 
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Vojaki JLA so 26. junija preprečili menjavo table na mejnem prehodu v Škofijah, kar je 

kazalo na to, da se je mobilizacija vojske JLA že začela, besede intervjuvanca I potrjuje tudi 

vir Vojna za Slovenijo 1991, ki navaja, da so se v sredo 26.6.1991 pričeli prvi konflikti, saj so 

jugoslovanski vojaki želeli preprečiti postavitev novi tabel na mejnem prehodu.  

Skladišča orožja so bila po večini v lasti JLA, vojska je orožje zasega le na sežanskem, na 

območju intervjuvanca J, orožja TO ali milice na območjih ostalih intervjuvancev  JLA ni 

zasegla. O podobnem dogajanju pa priča intervjuvanec E, ki pravi, da je vojska JLA 

preprečila dostop pripadnikom TO do skladišča, na komenskem ter mariborskem območju pa 

se je zgodilo ravno obratno, saj je TO zasegla orožje Jugoslovanske ljudske armade. Tajna 

skrivališča orožja so bila po celi državi, za vsa tajna skrivališča posamezniki niti ne vedo, zato 

je prišlo do različnih odgovorov s strani intervjuvancev. Tajna skrivališča orožja so bila glede 

na odgovore na kmetijah, v zasebnih hišah  (milica), podjetjih (skladišča TO) ter v lovskih 

kočah. Na Krasu je registriranih kar 43 tajnih skrivališč, tovrstni objekti pa imajo na fasadah 

spominske plošče, kar podpirajo tudi različni viri, Božac 2016 ter Rus in Samsa 2017.  

Sodelovanje med akterji (milica, Teritorialna obramba, civilna zaščita, lovci ...) je po mnenju 

vseh intervjuvancev potekalo zelo dobro in brez težav. Sodelovanje je bilo predvsem ustno 

(predajanje informacij), milica in TO sta lovce povpraševali o dogajanju, skupaj so 

organizirali  opazovanja … Lovci so med vojno teritorialni obrambi tudi posodili opremo, 

medtem jim je milica pomagala, dogajanje pa je na sežanskem usmerja posebna 

koordinacijska skupina. Med seboj so si akterji izmenjevali informacije ter predajali 

informacije o premikih vojakov JLA. Konfliktov med pripadniki milice in Teritorialne 

obrambe ni zaznal nihče. O sodelovanju med akterji so vsi intervjuvanci istega mnenja, do 

nasprotujočih si mnenj glede sodelovanja ni prišlo. Intervjuvanec I poudarja, da je bila vloga 

lovcev v vojni imenitna ter da so bili lovci po vsej Sloveniji pripravljeni sodelovati, s tem se 

strinja tudi intervjuvanec G in pri tem opozarja na to, da bi morala biti izdana knjiga o 

udeležbi lovcev v vojni za Slovenijo.  

Vsaka vojna je drugačna v  očeh vsakega posameznika, ravno zato jo je potrebno gledati iz 

več zornih kotov. Intervjuvanci A, Č, F in J vidijo osamosvojitveno vojno kot zaplet, kot  

nepotrebno, kratko ter kot nepotrebno prelivanje krvi. Za intervjuvance B, C, D, E ter I pa  je 

bila smiselna zaradi osamosvojitve kot del normalnega  procesa osamosvajanja. V vojni je 

bilo treba sprejemati odločitve  in pri tem je prišla do izraza enotnost vseh struktur, še posebej 

pri usklajevanju skupnih aktivnosti, poudarja intervjuvanec Č, njegovo mnenje pa podpira 

tudi intervjuvane J, saj pravi, da je bila desetdnevna vojna sestavljena iz več posameznih bitk 
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z malo sodelujočimi.  Največja škoda je zaradi žrtev, ki so padle po nepotrebnem se strinjata 

intervjuvanec B in Č. Akterji (člani milice, TO in JLA) so se med seboj poznali in je zato med 

njimi najprej vladala zmedenost, hkrati pa je med ljudmi vladala evforija in odločnost, kar je 

vseh gnalo naprej za dosego skupnega cilja – nove samostojne države Republike Slovenije.  

Vloga lovcev v osamosvojitveni vojni je še dokaj neraziskana, čeprav so imeli lovci 

pomembno vlogo pri sodelovanju z milico in TO. Lovci so dobri poznavalci terena na 

območju svojega lovišča (območju Lovske družine), kar so vedeli v Teritorialni obrambi in 

milici, kar potrjuje tudi vir Toš 2007. Lovci so bili zadolženi za pregledovanje  in opazovanje 

terena, sporočali so vse premike vojakov ter vozil JLA, pregledovali so teren in poročali o 

bunkerjih, primernih točkah za opazovanje, nedostopnih krajih ter o pojavu agresorja na 

njihovem lovišču. O nalogah lovcev so enotni vsi intervjuvanci, saj so vsi poudarili in omenili 

iste vrline, ki so jih lovci uporabili med vojno.  

Lovci  so bili  ključen člen akcije »OKO« za varovanje meje s Hrvaško ter pri opazovanju in 

varovanju pomembnih objektov, kar potrjujeta tudi vira Steffe 2017 ter Božac 2016, ki 

navajata organizacijo Lovskih družin pri opazovanju meje s Hrvaško.  V sodelovanju z 

drugimi akterji so postavljali barikade ter opravljali naloge, ki so jim bile naložene. Predaja 

pomembnih informacij, ki so jih pridobili na opazovalnih obhodih, je bistveno pripomogla k 

spremljanju premikov vojakov JLA. Lovci so zelo dobri in natančni strelci, zato so nekateri 

sodelovali tudi kot ostrostrelci na kar opozori tudi intervjuvanec F. Intervjuvanec I omeni, da 

so tudi lovske družine pozitivno prispevale k izteku vojne, v lovskih kočah so bila skrivališča 

orožja, posojali so opremo lovskih družin, v lovski koči LD Rižana so bili nastanjeni tudi 

člani milice, za katere so skrbeli in jih varovali okoliški lovci. Lovci so se odzvali na vsako 

zadano nalogo in z veseljem in zanosom pomagali milici in Teritorialni obrambi, poudarjajo 

intervjuvanci. V  vojni so zeleni bratje uporabljali tudi orožje in z njim stražili pomembne 

objekte in točke, svojega lovskega orožja intervjuvanci niso uporabili, a bi ga, če bi to bilo 

potrebno, intervjuvanec E pri tem omeni, da so lovsko orožje posodili Teritorialni obrambi.  

Delež lovcev, ki so sodelovali v vojni je težko določiti. Nekateri lovci so bili v vojno 

vpoklicani s strani milice ali Teritorialne obrambe, drugi so v vojni sodelovali kot lovci.  

V lovskih družinah so bili po večini vsi pripravljeni na sodelovanje, kot lovec pa je v vojni, 

glede na  oceno večine intervjuvancev, v povprečju sodelovalo od 30–50% tistih članov 

lovske družine, ki so ostali doma. Intervjuvanec G opozarja na to, da je potrebno pri tem 

upoštevati le lovce, ki niso bili vpoklicani v vojno s strani TO ali milice. Vsekakor prevladuje 

mnenje, da so lovci znatno pripomogli k poteku osamosvojitvene vojne, a je njihova udeležba 
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še vedno premalo znana. Pri tem pa je potrebno poudariti to, da so bili lovci sestavni in 

odločilni člen v vojni, saj  so odigrali veliko vlogo in v sodelovanju z drugimi akterji 

pripomogli k zmagi. Slovenski lovci so se po večini strinjali z osamosvojitvijo, mogoče so 

bila na začetku mnenja deljena, a je na koncu prevladala želja po samostojni državi. 

Intervjuvanec E poudarja dejstvo, da so se lovci kot aktivni državljani vključili v obrambo.  

Potrebno je omeniti tudi opažanje intervjuvanca F, ki omeni, da so bili člani Lovskih družin 

tudi oficirji JLA, med katerimi so se našli tudi takšni, ki niso podpirali samostojne Slovenije, 

njegova opažanja potrjuje tudi odgovor intervjuvanca Č, ki pa dodaja, da so bili tudi med 

oficirji JLA taki, ki so samostojnost podpirali.  

Lovci so bili med osamosvojitveno vojno pripravljeni nesebično pomagati milici in 

Teritorialni obrambi, pripravljeni so bili predati lovsko orožje ter braniti slovensko 

samostojnost v vojni, se strinjajo intervjuvanci. Med lovci ni bilo negativne propagande, 

sodelovanje z milico in TO je potekalo gladko, poudarjata prvi in drugi intervjuvanec. V 

lovskih objektih so bila urejena skladišča in začasna prenočišča za vpoklicane slovenske 

vojake, kar je zapisano tudi v viru Božac 2016, ki navaja, da so gospodarji lovskih družin 

soglašali z uporabo lovskih objektov za tajne sestanke in skladišča.  Sodelovanje je potekalo 

tudi z vodstvom TO in milice, predajali so jim informacije, opravljali izvidniške ter logistične 

naloge. Intervjuvanec J  poudarja, da so bili lovci eden od stebrov za način upora, saj 10.000 

oboroženih in v ravnanju z orožjem veščih mož zelene bratovščine vpliva na vsesplošno 

moralo in zavedanje o moči ljudstva, ki si želi svojo državo. Intervjuvanci se strinjajo, da bi se 

vojna kljub temu iztekla z istim izidom, čeprav bi se nesodelovanje lovcev lahko odražalo v 

večjem številu žrtev ter z dalj časa trajajočo vojno. Probleme, ki bi se pojavili v primeru 

nesodelovanja lovcev intervjuvanci vidijo predvsem v tem, da TO in milica ne bi zaznale 

toliko premikov vojakov JLA in bi težje opravili nekatere naloge. V vojni so bile ključne 

obrambne sile Slovenije (TO in milica), ki pa so uživale veliko moralno podporo s strani 

lovcev, kar je zagotovo vsaj malo pripomoglo k odločitvam, ki so jih sprejemali. O tem, da 

vloga lovcev v letih po vojni pa ni pravilno vrednotena pa se strinjajo vsi intervjuvanci. Šele 

pred nekaj časa so pričeli zbirati imena vseh lovcev, ki so se borili v vojni kot lovci in ne kot 

vpoklicani člani milice ali Teritorialne obrambe, a zbiranje ni potekalo zaradi podelitve 

priznanj za sodelovanje, podatke so zbirali za objavo v zborniku, odgovarja intervjuvanec B. 

Čeprav je v vojni pomembno skupno delo in sodelovanje se intervjuvancem zdi pomembno 

to, da vloga lovcev ne sme biti prezrta in bi morali tudi ne-vpoklicani lovci prejeti priznanje 
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vojnega veterana. Pri tem pa pride do konflikta z zakonodajo, za katerega večina upa in si 

želi, da bi bil kmalu odpravljen.  

Kot že omenjeno so sodelujoči v raziskavi v povprečju lovci že 35 let. Večina sodelujočih po 

osamosvojitvi Slovenije še vedno pripada isti lovski družini, le tri intervjuvanci so sedaj člani 

druge LD, kot so bili v času Jugoslavije, kot je razvidno tudi iz podanih odgovorov. 

Spremembe pa so majhne, saj je prišlo le do združenja dveh lovskih družin v eno.  O vlogi 

Lovske zveze Slovenije pred, med in po vojni pa lovci ne vedo veliko, odgovarjajo 

intervjuvanci A, B C in F. Vloga LZS ni bila izpostavljena, koordinirala je aktivnosti, a žal ni 

bilo dobre povezave s terenom in so akterji komunicirali kar z lovskimi družinami. Do objave 

dogajanj ni prišlo, tudi v glasilu Lovec osamosvajanje Slovenije skorajda ni omenjeno, 

poudarja intervjuvanec J. LZS je sodelovala z RKoS ter imela obveščevalno vlogo, lovce je 

namreč pozvala k sodelovanju v osamosvojitveni vojni, kar podpira tudi vir Toš 2007, poziv 

pa ni prišel do vseh članov lovskih družin, saj nekateri za poziv s strani LZS niso vedeli, 

opozarjata intervjuvanec A in B. Vojna pa je v tem času vplivala na lov, izvajala se je 

kontrola in nadzor strelov, lovci pa so še vedno opravljali naloge v okviru lovske družine. 

Vpliv vojne se je poznal v jesenskih mesecih, ko je bil plan odstrela višji zaradi ne vršenja 

odstrela divjadi v poletnih mesecih, omeni intervjuvanec B. Intervjuvanci Č, D, E in F se 

spominjajo, da je bil lov med vojno ponekod prepovedan predvsem iz varnostnih razlogov, saj 

bi streli po nepotrebnem vznemirjali ljudi. Poziv o prekinitvi lova pa ni dosegel vseh članov, 

lovci pa so kljub temu lov postavili na drugi tir in se posvetili dogajanju okoli osamosvajanja.  

Pogoji lova so se po mnenju večine spremenili na slabše, nov zakon pa je vseeno prinesel tudi 

nekaj pozitivnih sprememb poudarja intervjuvanec D. Degradivna zakonodaja je prinesla 

spremembe na področju LD in LZS. Intervjuvancu I se zdi najpomembnejše to, da so bile 

ukinjene lovske zveze, ustanovljeni pa so bile Organizacije upravljavcev lovišč OZUL, lovske 

družine so z novim zakonom dobile še manj pristojnosti. 

V OZUL-e se združujejo vsi upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom. Glavna naloga 

posameznega OZUL-a je letni pregled za oceno pravilnosti izvedenega odstrela v skladu z 

veljavnimi načrti, skrbi pa tudi za urejanje in usklajevanje skupnih nalog pri upravljanju z 

divjadjo (MKGP 2018). Nov zakon je slabši tudi za lovce, saj se je uvedla koncesnina ter 

obvezna lovsko-čuvajska služba, poudarja večina intervjuvancev, spremembe so bile uvedene 

tudi na področju lovskih društev, na področju lova in lovopustih ter na področju lovskega 

orožja. Lovci so le izvajalci državnih zahtev s področja lova in sami ne odločajo o zadevah, ki 

se tičejo njihove lovske družine in lovišča. Zato intervjuvanci A, B, Č, D, E, F in J predlagajo 



Peras, Kaja. 2018. »Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter 
sodelovanje z milico in Teritorialno obrambo.« Diplomska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

45 

  

 

spremembe na področju zaščitenih vrst ter spremembe na dolgi rok, pri tem pa poudarjajo tudi 

to, da bi  morali lovci bolj aktivno sodelovati pri načrtovanju sistema ter lovstvu vrniti staro 

vlogo. Tudi lovske družine bi morale imeti več avtonomije, isto velja tudi za krovno 

organizacijo. Lovci imajo preveč obveznosti in stroškov ter premalo pravic. Med 

predlaganimi rešitvami s strani intervjuvancev je ustanovitev zavoda za lovstvo ter vrnitev na 

prejšnji sistem lovstva. Lovci so namreč sestavni del narave, saj poznajo vsako ped svojega 

lovišča in ravno oni vedo, kaj narava na njihovem območju potrebuje.  

V pogovorih lovci obujajo spomine od leta 1989 ter do osamosvojitve Slovenije v letu 1991. 

Čeprav se tema o vojni ponekod zelo poredko pojavi v pogovorih, pa so pogovori po večini 

prepredeni s pozitivnimi spomini, poudari intervjuvanec C, intervjuvancu H pa se med 

obujanjem spominov poraja vprašanje za kaj/koga so se lovci borili, glede na stanje, ki sedaj 

vlada v državi.  

Delovanje lovcev med vojno je bilo po osamosvojitvi pozabljeno. Lovci si želijo le pravilno 

predstavitev vloge, ki so jo imeli med osamosvojitveno vojno, kar so z odgovori poudarili vsi 

intervjuvanci. Mnenja in poudarki vseh sodelujočih v raziskavi se večinoma med seboj 

skladajo, do večjih razlik med odgovori ni prihajalo. Lovci se zavedajo svoje vloge in 

pomembnosti sodelovanja med akterji.  Ne glede na  vse pa je pomembno to, da jim tega, da 

so sodelovali v vojni in da so pripomogli k pozitivnemu izidu vojne, ne more vzeti nihče.   

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Osamosvojitvena vojna za samostojno Slovenijo je zaznamovala vsakega posameznika na 

drugačen način, ravno tako je vsak posameznik odigral drugačno vlogo pri osamosvajanju. 

Med akterje vojne za Slovenijo spada tudi milica, Teritorialna obramba, RKoS, Narodna 

zaščita, Civilna zaščita, civilna družba kot celota in tudi lovci, kot pomemben in povezovalni 

člen sodelovanja med akterji.  

Kot cilj diplomske naloge sem si zadala odgovoriti na postavljena raziskovalna vprašanja in ta 

cilj sem tudi dosegla. Raziskovalna vprašanja se nanašajo na sodelovanje in povezovanje med 

akterji, na vlogo lovcev v vojni ter na vpliv samostojnosti na lov in LZS.    

Prvo raziskovalno vprašanje, Kako so se lovci ter Lovska zveza Slovenije v času 

osamosvojitvene vojne povezali s Teritorialno obrambo in milico?, se nanaša  na sodelovanje 

v času osamosvajanja. Lovci so imeli v osamosvojitveni vojni predvsem vlogo opazovanja ter 

poročanja milici in Teritorialni obrambi. Lovci so bili tudi vpoklicani s strani milice in TO. 
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LZS pa je imela predvsem koordinacijsko in usmerjevalno vlogo, saj je lovce pozvala k 

sodelovanju. Podatki pridobljeni z raziskovanjem se skladajo s podatki pridobljenimi z 

analizo literature, saj je LZS izdala več pozivov (priloženi v prilogah), ki so se nanašali tako 

na lov in prepoved lova kot tudi na pozive k sodelovanju z drugimi akterji. Sodelovanje med 

akterji je potekalo brez večjih težav in je tudi bistveno vplivalo na potek dogodkov. Akterji so 

s skupnimi močni opazovali premike vojakov JLA in si izmenjevali informacije.  

Drugo raziskovalno vprašanje, Kakšna je bila poglavitna vloga lovcev v času osamosvojitvene 

vojne?, zajema opis vloge, ki so jo igrali lovci med osamosvajanjem. Lovci so v vojni za 

samostojno Slovenijo igrali pomembno vlogo pri opazovanju premikov vojakov JLA, v veliko 

pomoč so bili tudi zaradi podrobnega poznavanja terena ter zaradi ostrostrelskih sposobnosti. 

Tudi ponoči so se gibali po terenu in opazovali dogajanje, poznali so vse skrite in tudi težko 

dostopne točke terena, ki ga pokriva njihova lovska družina. Sodelovanje v raznih akcijah in 

posredovanje pomembnih informacij vodstvu slovenske osamosvojitve je znatno pripomoglo 

k naboru informacij, ki so jih koordinatorji potrebovali za uspešne in učinkovite rešitve vojnih 

situacij. Tudi v literaturi so navedene vloge, ki so jih opravljali lovci, kar še dodatno podkrepi 

izjave in poglede sodelujočih v raziskavi. Skladno z literaturo je zaznati tudi uporabo lovskih 

objektov s strani milice in TO, objekti, ki so jih uporabljali za tajna skladišča in začasne 

nastanitvene kapacitete policije in TO, imajo na svojih pročeljih tudi spominske plošče. 

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje,  Na kakšen način je osamosvojitvena vojna vplivala 

na ureditev Lovske zveze Slovenije in lova?,  zajema spremembe, ki so se zgodile po letu 

1991. Po osamosvojitveni vojni pa je prišlo do sprememb v lovstvu šele leta 2004, ko je bil 

sprejet nov zakon o lovu, do tedaj je veljav lovski zakon iz leta 1976. Nova zakonodaja je 

ukinila lovske zveze, ki sedaj delujejo le kot društva, in uvedla manj učinkovite OZULe. 

Spremembe na področju lovstva se poznajo predvsem na področju zaščitenih vrst, lovopustih 

dob ter na področju  orožja, kar je določeno z novim zakonom o lovu. Lovci si želijo manj de-

gradivne zakonodaje, ki bi dala večji poudarek na znanje lovcev in na njihove veščine, ki jih 

imajo za učinkovito upravljanje z divjadjo v svojih loviščih. Lovci bi morali, kot del 

naravnega okolja, sami upravljati z lovišči in določati letne načrte lova, z ustanovitvijo zavoda 

za lov bi rešili marsikatero težavo.   

Z raziskovalnimi vprašanji sem zajela vse tematike lovstva, ki sem jih raziskovala v 

diplomski nalogi. Diplomska naloga pa omogoča tudi nadaljnja raziskovanja na tem področju 

ter ponuja podlago za nadaljnje raziskave. Zajema pomembnejše vidike sodelovanja in 

delovanja lovcev ter ponuja vpogled v celotno dogajanje v času osamosvojitvene vojne.  
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Z nalogo sem želela prikazati oziroma osvetliti vlogo lovcev v osamosvojitveni vojni, saj o 

tem res ni veliko podatkov. Ravno zaradi tega me je ta tema pritegnila, saj sem si želela 

izvedeti več, kar mi je na koncu tudi uspelo. Dobila sem odgovore na vsa vprašanja, ki sem si 

jih zastavljala tako pred samo izvedbo diplomske naloge kot med samim raziskovanjem.  

Menim, da je ta raziskovalna naloga majhen prispevek k razumevanju in spoznavanju vloge 

slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo, a hkrati upam, da bo podlaga za 

nadaljnja raziskovanja, ki bodo vodila k večjim in bolj odmevnim spoznanjem o pravi in 

pomembni vlogi lovcev v osamosvojitveni vojni za samostojno Republiko Slovenijo.  
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Priloga 8: Kontaktno pismo za lovce 

 

Spoštovani, 

 

sem študentka 3. letnika na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in ob 

zaključku študija pišem diplomsko nalogo z naslovom Vloga slovenskih lovcev v 

osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter sodelovanje z milico in Teritorialno obrambo.  

 

V diplomski nalogi bom raziskala vlogo slovenskih lovcev  pri osamosvajanju Slovenije in 

kako je osamosvojitvena vojna vplivala na Vas, lovce, ter na lov in ureditev LZS. Raziskati 

želim tudi, kako ste lovci videli osamosvojitveno vojno, Teritorialno obrambo, milico ter 

vojsko JLA in kako ste doživeli sodelovanje med akterji, če je do sodelovanja sploh prihajalo. 

Raziskati želim tudi potek ter podrobnosti 10-dnevne vojne za Slovenijo.  

 

Vloga lovcev v osamosvojitveni vojni je pomembna, a  neznana in premalo cenjena, kar želim 

z diplomsko nalogo spremeniti in osvetliti vlogo lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.  

Temo diplomske naloge bom raziskala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, ki jih bom 

izvajala v mesecu avgustu. Zato bi pri pripravi diplomske naloge  potrebovala Vašo pomoč. 

Ker ste aktiven lovec in ker ste sodelovali v osamosvojitveni vojni, bi z vašimi odgovori na 

vprašanja dobila odgovore, ki bi znatno pripomogli k moji raziskavi.  

 

Vprašanja v intervjuju so razdeljena v 3 sklope in zajemajo vsa področja, ki jih raziskujem v 

diplomski nalogi. Z namenom pregleda vprašanj je intervju priložen v prilogi. 

Prilagam tudi moj kontakt za dogovor o poteku, kraju in času opravljanja intervjuja. 

T.: 040 xxx xxx 

E.: xxxx.xxxxx@gmail.com 

 

Za sodelovanje ter za pomoč pri pisanju diplomske naloge se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav, 

Kaja Peras



 

 

  

 

Priloga 9: Kontaktno pismo za Lovske družine 

 

Spoštovani, 

 

sem študentka 3. letnika na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici in ob 

zaključku študija pišem diplomsko nalogo z naslovom Vloga slovenskih lovcev v 

osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter sodelovanje z milico in Teritorialno obrambo.  

 

V diplomski nalogi bom raziskala vlogo slovenskih lovcev  pri osamosvajanju Slovenije in 

kako je osamosvojitvena vojna vplivala na Vas, lovce, ter na lov in ureditev LZS. Raziskati 

želim tudi, kako ste lovci videli osamosvojitveno vojno, Teritorialno obrambo, milico ter 

vojsko JLA in kako ste doživeli sodelovanje med akterji, če je do sodelovanja sploh prihajalo. 

Raziskati želim tudi potek ter podrobnosti 10-dnevne vojne za Slovenijo.  

 

Vloga lovcev v osamosvojitveni vojni je pomembna, a  neznana in premalo cenjena, kar želim 

z diplomsko nalogo spremeniti in osvetliti vlogo lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.  

Temo diplomske naloge bom raziskala s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, zato bi pri 

pripravi diplomske naloge  potrebovala Vašo pomoč.  

Ker bi z raziskavo rada zajela področje celotne Slovenije, saj osamosvojitvena vojna ni 

potekala povsod enako, bi rada pridobila podatke tudi iz območja Slovenije, v katerem se 

nahaja Vaša lovska družina. Za izvedbo raziskave bi potrebovala odgovore na vprašanja, ki bi 

jih podal en izmed Vaših članov, ki je lovec več kot 28 let (lovec že pred osamosvojitvijo 

Slovenije). Z namenom pregleda vprašanj je intervju priložen v prilogi. 

 

Prilagam tudi moj kontakt za dogovor o poteku, kraju in času opravljanja intervjuja. 

T.: 040 xxx xxx 

E.: xxxx.xxxxx@gmail.com 

 

Za sodelovanje ter za pomoč pri pisanju diplomske naloge se vam iskreno zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav,   

Kaja Peras 



 

 

  

 

Priloga 10: Vprašalnik 

 

Vloga slovenskih lovcev v osamosvojitveni vojni za Slovenijo ter sodelovanje z milico in 

Teritorialno obrambo 

 

Intervju  

Vprašanja so razdeljena v tri sklope, na vprašanja lahko odgovorite tudi samo z »DA« ali 

»NE«, daljši odgovori pa mi bodo še v večjo pomoč pri interpretaciji ter pri povezovanju 

odgovorov z literaturo.   Če na katerokoli vprašanje nimate odgovora ali pa odgovora ne želite 

podati, lahko polje za odgovor pustite prazno. 

Z vprašanji sem poslušala zajeti celotno temo osamosvojitvene vojne, poudarek pa je na 

delovanju lovcev med vojno,  na sodelovanju med akterji ter na spremembah lovske ureditve 

in LZS.  

Za sodelovanje v raziskavi ter za pomoč pri dokončanju diplomske naloge se Vam lepo 

zahvaljujem.   

Kaja Peras 

 

OSAMOSVOJITVENA VOJNA ZA SLOVENIJO  

10-dnevna vojna za Slovenijo se ni začela na celotnem ozemlju Slovenije ob istem času, 

ravno tako ni povsod potekala enako. Prvi sklop vprašanj se nanaša na dogajanje med 

osamosvojitveno vojno ter sodelovanje med akterji.  

   

1. Kdaj se je na vašem območju začela osamosvojitvena vojna? (datum) 

2. V kakšni vlogi ste sodelovali v osamosvojitveni vojni za Slovenijo? 

3. Če ste bili, kdaj ste bili vpoklicani v 10-dnevno vojno? 

4. Kako in kdaj se v vaši okolici pričele priprave na osamosvojitveno vojno? 

5. Kdaj ste prvič zaznali prihod vojakov JLA in kako je to potekalo?  

6. Je vojska JLA zasegla orožje tudi v vaši okolici?  

7. So bila v vaši okolici kakšna tajna skrivališča orožja? 

8. Kako je potekalo sodelovanje med lovci, milico in Teritorialno obrambo? 

9. Je prišlo do konfliktov med pripadniki milice in Teritorialne obrambe? 

10. Kako ste vi videli osamosvojitveno vojno? 

 



 

 

  

 

VLOGA LOVCEV V OSAMOSVOJITVENI VOJNI  

Drugi sklop vprašanje se nanaša na vlogo, ki ste jo imeli lovci v osamosvojitveni vojni, saj se 

marsikdo ne zaveda, kako pomembno vlogo ste lovci odigrali pred, med in po vojni. 

 

11. Ali veste, kakšne so bile poglavitne vloge lovcev med osamosvojitveno vojno? Če je 

odgovor da, katere vloge so opravljali lovci?  

12. Ste kot lovec v vojni za Slovenijo uporabili tudi svoje lovsko orožje ali pa ga posodili 

Teritorialni obrambi/milici?  

13. Kakšno je vaše mnenje, kolikšen delež (procent) lovcev je aktivno sodeloval v času 

osamosvojitvene vojne? 

14. So po vašem mnenju lovci pripomogli k poteku osamosvojitvene vojne? 

15. Kako se spominjate, ali so se vsi lovci strinjali z vključitvijo lovstva v vojno, so vsi 

podpirali osamosvojitev Slovenije ali so obstajala različna mnenja? 

16. Na kakšen način ste lovci pripomogli k pozitivnemu izteku vojne za Slovenijo?  

17. Kako bi se po vašem iztekla osamosvojitvena vojna, če lovci ne bi bili tako aktivno 

vključeni vanjo? 

18. Se vam zdi, da je bila Vaša vloga (vloga lovcev) po osamosvojitvi pravilno 

vrednotena?  

 

LOVSTVO IN LOV  

Tretji sklop vprašanj se nanaša na lovstvo ter na lov, ker želim v diplomski nalogi 

poudariti vlogo lovcev ter spremembe, ki so se zgodile po 10-dnevni vojni.  

 

19. Koliko let ste že lovec?  

20. Kateri LD ste pripadali v času Jugoslavije? 

21. Kateri LD pripadate sedaj? 

22. Ali veste, kakšno vlogo je imela LZS med osamosvojitveno vojno? Če je odgovor da, 

kakšna je bila ta vloga? 

23. Je vojna vplivala na potek lova in na opravljanje dela lovcev?  Če je odgovor da, kako 

je vplivala?  

24. Je bil lov med vojno prepovedan? Če je odgovor da, veste mogoče zakaj?  

25. So se pogoji lova po osamosvojitveni vojni spremenili? Na boljše ali na slabše? 

 



 

 

  

 

26. So bile po vojni opazne spremembe pri ureditvi LZS ter Lovskih družin ter kakšne so 

bile te spremembe? 

27. Mislite, da je področje lovstva danes v Sloveniji ustrezno urejeno, ali bi predlagali 

drugačen sistem? 

28. Ali se danes v lovski družini v pogovorih še kdaj spominjate dogajanja v času 

osamosvojitvene vojne? Kakšni spomini in pogledi prevladujejo? 

 

29. Ali bi želeli še kaj dodati?  



 

 

  

 

Priloga 11: Transkript intervjujev  

 

  

PRVI SKLOP VPRAŠANJ:  OSAMOSVOJITVENA VOJNA ZA SLOVENIJO  

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

KATEGORIJE 
 

KODE 

 

1. Kdaj se je na vašem območju 

začela osamosvojitvena vojna? 

(datum)  

A:   25.6.1991  

B: Noč iz 25.6. na 26.6. 1991 

C: Takrat smo spadali v občino Ruše, 

kjer ni bilo nameščenih enot JLA. Po 

Dravski dolini so se prebijale enote JLA 

z namenom zasesti mejne prehode z 

Avstrijo. 27.6. so se začele bojne akcije. 

Č:26.6. 1991; a kot pripadnik TO sem bil 

vpoklican že 24. junija 1991. 

D: Proti koncu junija. 

E:26.6.1991 so se začeli oboroženi 

spopadi 

F:Za mene se je osamosvojitvena vojna 

začela z dnem ,ko so letala obstreljevala 

TV anteno na Nanosu in ko so 

helikopterji preletavali  teren ob meji z 

Italijo od Brestovice proti Sežani. 

G:  26.6.1991. Takrat sem bil študent. 

Bili smo na kinološki prireditvi (tekma 

po krvni sledi) v LPN Jelen Snežnik 

(Takrat GL Jelen Snežnik). Proti koncu 

tekme so klicali iz vasi Novokračine – 

Lovska družina Zemon, da je v žični 

zanki ujet majhen medvedek, mati 

Začetek 

osamosvojitvene 

vojne 

 

 

 

 

25.6.1991 

25.-26.6.1991 

 

 

 

27.6.1991 

 

26.6. 1991 

 

Konec junija 

26.6. 

1991 

 

Letalsko obstreljevanje in 

preletavanje  

 

 

 

26.6.1991. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

medvedka, pa rovari po grmovju okrog. 

Poklicni lovec Anton Marinčič je vzel 

puško za omamljanje, poklicni lovec 

Slavko Trstenjak in jaz pa sva šla z njim 

kot varovanje z lovskima puškama. Ko 

smo prišli na kraj dogodka, medvedka že 

ni bilo več, ker si je nekako sam uspel 

sneti zanko. Ko smo se vračali od Ilirske 

Bistrice proti Šembijam, je bila na 

odcepu za vas Podtabor že cesta zapora 

(tovornjak parkiran prek ceste). 

Teritorialci poleg so nam povedali, da so 

vojaki JLA zapustili vojašnice in jih tako 

nameravajo zaustaviti. Vrnili smo se v 

Ilirsko Bistrico in se odpeljali v smeri 

Sviščakov čez Mrzli dol do Mašuna in v 

Kozarišče. Ko smo prišli na zaključek 

kinološke tekme, je poklicni lovec Franc 

Strle iz Kozarišč že malical v uniformi 

TO, ker je medtem dobil vpoklic. 

H:25.6.1991 

I:  Konkretno z dejanji se je začela že 

24.6. zvečer po ukazu RKoS , dali so 

ukaz, da se s polovično močjo aktivira 

Kamen ½- to pomeni zaveti mejni prehod 

Repentabor in ga odpreti za mednarodni 

promet, odpreti za ves promet. Milica je 

to tudi realizirala in s tem se je zgodil 

tudi prvi incident z vojsko, ko so nas 

želeli aretirati. Na mejni prehod smo 

prišli ob 1:30 25.6.1991. Vsesplošen 

napad na Primorsko pa je bil 26.6.1991. 

J: V sredo, 26. junija 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6.1991 

 

24.6.1991 

 

 

 

 

 

Napad na Primorsko 

26.6.1991 

 

 

26.junij 1991 



 

 

  

 

2. V kakšni vlogi ste sodelovali v 

osamosvojitveni vojni za 

Slovenijo?  

A: Kot rezervni policist na postaji 

Kostanjevica na Krasu ter premeščen v 

Šempeter. 

B: Kot lovec.  

C: Nisem sodeloval v osamosvojitveni 

vojni. 

Č: Kot stotnik sem bil namestnik 

poveljnika štaba  Zbirnega centra 

»Jezero« na Destrniku, v katerem smo 

skrbeli za prebegle vojake in oficirje JLA 

in izvajali tudi nekatere operativne 

naloge  znotraj območnega štaba TO 

Ptuj. 

D: Kot lovce so nas pozvali, da smo 

spremljali dogajanja v naših loviščih, 

premike JLA ipd. 

E: Komandir postaje milice v Ajdovščini 

F:Komandant TO za komenski okoliš in 

takratni komandir postaje milice v 

Komnu, ki sta delovala v prostorih 

postaje milice v Komnu sta mi zadala 

nalogo osmatrati staro Brestoviško 

karavlo in kasneje poročati o 

eventualnem  premiku vojakov 

(graničarjev) JLA  v to karavlo iz 

obstoječe takrat še žive brestoviške 

karavle, ob napadu TO na njo. 

G: V sestavi Teritorialne obrambe  

H: Kot aktivni miličnik 

I: Inšpektor za mejne zadeve in tujce za 

 

Vloga v vojni 

 

 

 

Rezervni policist 

 

 

Kot lovec 

Ni sodeloval  

 

Stotnik – namestnik 

poveljnika štaba Zbirnega 

centra   

 

 

 

 

 

Kot lovce 

 

Komandir postaje  

Komandant TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sestavi TO 

Aktivni miličnik 

Inšpektor za mejne zadeve in 



 

 

  

 

UNZ uprava za notranje zadeve Koper 

J: Opravljal sem svoje delovne 

obveznosti na pošti in bil v 

pripravljenosti, da opravljam naloge, ki 

so bile predvidene za lovce. 

 

tujce, milica  

 

Opravljanje službe na  pošti 

Vojne naloge za lovce  

3. Če ste bili, kdaj ste bili vpoklicani v 

10-dnevno vojno? 

A: 23.6.1991. 

B: Nisem bil vpoklican.  

C: Vpoklican sem bil na koncu 3. 

mesečnega premirja, pred umikom JLA 

iz Slovenije. Vpoklicala me je TO Ruše, 

ko so ugotovili, da sem spremenil naslov 

in sem prijavljen v Mariboru, so me 

poslali domov. 

Č: Vpoklican sem bil 24. junija 1991.  

D: Nisem bil vpoklican.  

E:  Aktivni miličniki posebnega vpoklica  

nismo prejeli, saj smo  bili v službi. 

F:Vpoklican sem bil v četrtek (datuma se 

ne spomnim) ob 23 uri na postajo milice, 

drugi dan ob 4,30 uri sem šel osmatrat 

karavlo, tako kot mi je bilo zapovedano. 

G: Bil sem vpoklican, po 27.6.1991. 

H:25.6.1991. 

I: V tistem času sem bil v redni službi 

milice. 

J: Nisem bil vpoklican. 

Datum vpoklica   

 

23.6.1991 

 

Ni vpoklica 

 

 

Po koncu 3 mesečnega 

premirja 

 

 

 

 

 

 

24. junija 1991 

Ni vpoklica 

 

V službi miličnika od začetka 

 

 

 

Četrtek  

 

 

 

 

27.6.1991 

25.6.1991 

 

V redni službi od začetka 

 

Ni vpoklica  

4. Kako in kdaj se v vaši okolici pričele 

priprave na osamosvojitveno vojno 

(premiki orožja, vpoklici, opozorila v 

medijih, aktivacija civilne zaščite, …)? 

Priprave in 

začetek 

osamosvojitvene 

vojne 

 

 

 

 



 

 

  

 

A: Civilna zaščita  ter milica sta bili takoj 

aktivirani. Lovci so dobili poziv k 

sodelovanju, če bo do tega prišlo.  

Vpoklic je bil že 2 dni pred 

osamosvojitvijo 23.6.1991 

B: Že pred razglasitvijo osamosvojitvijo 

je potekal vpoklic. Za ostalo pa ne vem, 

ker se ni dogajalo v naši okolici.  

C: Priprave so se odvijale že prej. Orožje 

TO so skladiščili po pohorskih kmetijah, 

največ po skednjih. Posadke, ki so 

stražile opremo, so pomagale pri košnji 

in spravilu krme. 

Č: Na našem območju je delovala 

Manevrska struktura narodne zaščite  

( MSNZ ), ki je vodila tajne aktivnosti in 

organizirala  zlasti skrivne odvoze orožja 

iz vojaških skladišč. Nameščali smo v 

tajna skladišča,  mnoga so bili tudi po 

lovskih domovih širom SV Slovenje.  Že 

od  konca leta 1990 sem kot poklicni 

sekretar Lovske zveze Maribor sodeloval 

s štabi in poveljstvi enot TO Vzhodno-

štajerske pokrajine, saj smo izdelali 

sezname lastnikov orožja, dovoljenih 

kalibrov po standardih NATO. Seznami 

so bili izdelani po LD,  lovci pa so 

kasneje v vojaških operacijah aktivno 

pomagali pri zavzetju obmejnih stražnic. 

Ni se zgodil noben incident, vse priprave 

so ostale strogo konspirativne, lovci so 

pokazali izjemno domoljubno držo in se 

brez razlik na politično prepričanje 

 

 

 

 

 

 

 

Skladiščenje 

orožja in tajna 

skladišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprave in 

začetek 

osamosvojitvene 

vojne 

 

Skladiščenje 

orožja in tajna 

skladišča 

 

 

Aktivacija CZ in milice 

Poziv k sodelovanju lovcev  

Vpoklic 23.6.1991 

 

 

Vpoklic že pred vojno 

 

 

 

 

 

Priprave že prej 

Skladiščenje orožja TO po 

kmetijah in skednjih  

 

 

 

 

Delovanje MSZN 

Odvozi orožja iz skladišč 

JLA 

Tajna skladišča tudi v lovskih 

domovih SV Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznami lastnikov lovskega 

orožja 

Lovci in zavzetje obmejnih 

stražnic (karavla) 

 

 

 

 

Lovci vključeni v aktivnosti  

 

 

 

 



 

 

  

 

vključili v te aktivnosti. Mnogi so 

sodelovali tudi pri izboru lokacij tajnih 

skladišč. 

D: Če se prav spominjam, že v juniju. 

E: Različne aktivnosti, ki niso bili 

oboroženi spopadi pa so se  začele  konec 

leta 1989 s preprečitvijo mitinga resnice 

in izrednih razmer v Sloveniji. Kasneje 

so potekale  številne aktivnosti (prevozi 

orožja v tajna skladišča, sestanki in 

priprave rezervnih miličnikov, 

usposabljanje Teritorialne obrambe …) 

F:Prevozi  orožja so se masovno začeli  

na komensko in sicer k vaščanu Kukanja 

Davorinu (v ta namen ima postavljeno 

obeležje na fasadi hiše) v klet, za 

kasnejšo razdelitev teritorialcem iz 

centralnih skladišč, da ne bi prišlo do 

odvzema s strani JLA že pred vojno 

G: V tistem času sem bil študent in zato 

sem bil pretežno v Ljubljani (na 

gozdarski fakulteti po zaključku 

predavanj nastopijo terenske vaje, po njih 

pa izpitni roki). Vem pa, da je bil takrat v 

sestavu rezervne policije moj stric 

Bernard Adam in je bil praktično cel maj 

in junij v rezervi na PP Ilirska Bistrica. 

H: Vpoklici in aktivacija civilne zaščite, 

kot tudi aktivacija dežurnih služb na KS. 

I: Uradni podatki, ki so zapisani in 

shranjeni v arhivih policije Republike 

Slovenije. 20.6.1991 so bili prekinjeni vsi 

letni dopusti milice, takrat  se je že 

 

 

 

 

 

Priprave in 

začetek 

osamosvojitvene 

vojne 

 

 

 

 

 

 

 

Priprave v juniju  

 

Že konec leta 1989 

 

Skladišča in prevozi orožja 

Priprave rezervnih 

miličnikov  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevozi orožja 

Tajna skladišča  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervni policisti že od maja 

in junija v rezervi 

Aktivacija CZ 

Vpoklic 

Aktivacija dežurnih služb na 

KS  

20.6. prekinjeni vsi letni 

dopusti milice 



 

 

  

 

začelo. Tistega dne se je zgodil tudi tajni 

prevzem 24-ih slovenskih zastav na 

avtobusni postaji v Kopru. Odlok o 

zastavi in simbolih Slovenije je bil sprejet 

24.6. , zastave pa smo imeli že 4 dni prej.  

Te zastave smo dali v tajnosti po vseh 

enotah z namenom, da jih bomo dvignili 

na vseh mejnih prehodih. 23.6. je bil 

ponoven sklic vseh tedanjih miličnikov, 

izvedeno je bilo 50 % mobilizacije. 

J: Že spomladi leta 1991 smo začutili 

določene aktivnosti delavcev, ki so delali 

na obrambnem področju. Nekaj se je 

dogajalo, vendar je za to vedel le določen 

krog ljudi.  

Tajni prevzem slovenskih 

zastav 

 

 

 

 

 

23.6. sklic vseh miličnikov  

50 % mobilizacije  

 

 

 

 

Spomladi leta 1991 

5. Kdaj ste prvič zaznali prihod 

vojakov JLA in kako je to potekalo?  

A:  Ko smo izvajali kontrolo na mejnem 

prehodu Lokvica v prvih dneh vojne. Le 

ko je bil napad in zavzetje karavle v Novi 

vasi, takrat se je tudi streljalo. TO in 

specialne enote milice so klicale vodnika 

vojske JLA k predaji, a ni hotel predati 

karavle, zato je prišlo do streljanja, v 

katerem je bil vodnik tudi ubit. 

B: Na naše območje vojakov ni bilo, 

tukaj so bile le karavle in tam so bili 

vojaki stalno prisotni.  Vojno smo zaznali 

pa tako, ker niso pustili na območje 

karavle nobenega civilista.  

C: Vojaki JLA so bili stalno nastanjeni v 

vojašnicah v Mariboru in na mejnih 

stražnicah. Zaznali smo prihod novih 

Prihod vojakov 

JLA glede na 

območje 

 

Primorska/Kras 

 

 

 

Primorska/Kras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štajerska/Maribor 

 

 

Med kontrolo mejnega 

prehoda 

Prvi dnevi vojne  

 

 

 

Vojakov ni bilo 

Omejen dostop do mejnih 

stražnic  

 

 

 

 

 

 

Vojaki JLA že prej v 



 

 

  

 

vojakov, rezervistov in umik rednih 

vojakov na služenju obveznega vojaškega 

roka. 

Č: Kot štabni častnik, zadolžen za 

moralno-psihološko delo,  sem imel stike 

zgolj s prebeglimi in ujetimi vojaki JLA, 

ki   je izvajala aktivnosti iz vojašnice na 

Ptuju. Bil sem priča helikopterskih 

preletov Pesniške doline in  preletov 

bojnih letal, ko so bombardirala Gornjo 

Radgono in Šentilj. 

D: V naših krajih smo jih zaznali na 

vlakih, vendar so jih pripadniki TO 

blokirali. 

E: Pripadniki JLA  so bili v Vipavski 

dolini   stalno prisotni. Štiri vojašnice, 

dve veliki skladišči streliva in eksploziva 

ter  tankovske garaže z 30 tanki so bili 

objekti JA v občini Ajdovščina takrat še 

enotni danes (Ajdovščina in Vipava). 

Okoli 2500 vojakov je bilo v vojaških 

objektih.  Za agresijo  štejemo 26.6.1991, 

ko smo miličniki v Rebrnicah nad 

Podnanosom  ob 11 uri ustavili kolono 

vojaških vozil in ji preprečili prihod v 

Vipavsko dolino. 

F:Osebno nisem zaznal prihoda drugih 

vojakov na naše območje, saj so bili tu že 

aktivni vojaki iz karavel Gorjansko in 

Brestovica ter vojašnice Gorjansko. 

G: 26. 6. 1991. Prve dni smo živčno 

spremljali Jelka Kacina na TV, jaz sem 

27. 6. odšel v z avtom v Ljubljano po 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štajerska/Maribor 

 

 

 

Štajerska/Posočje 

 

 

Primorska/Nova 

Gorica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorska/Kras 

 

 

 

Primorska/Nova 

vojašnicah 

Prihod rezervistov in novih 

vojakov  

 

 

Helikopterski preleti 

Preleti bojnih letal 

Bombardiranje Gornja 

Radgona in Šentilj 

 

 

 

Z vlakom 

Blokada s strani TO 

 

Prisotni že prej 

Vojašnice, skladišča, 

tankovske garaže 

26.6.1991 

Miličniki ustavili kolono  

 

 

 

 

 

 

 

Vojaki prisotni že prej 

 

 

26. 6. 1991. 

Vojaki na avtocesti pri 

Brestovici 



 

 

  

 

svoje takratno dekle in bratranca Slavka 

Polaka, ki sta bila v študentskem domu. 

Nazaj grede sem še potrobil vojakom na 

pokvarjenem tanku na AC pri Brezovici 

pri Ljubljani – zvečer so poročali, da so 

iz tega tanka streljali na golfa KP 

registracije (kakšna nepotrebna 

provokacija – trobljenje, ki bi lahko po 

popolnoma nepotrebnem pripeljala do 

kakšnih zapletov). Čez kakšen dan je 

popoldan prišel na moj dom (Koritnice 

67) kurir in mi prinesel poziv. Rečeno je 

bilo, da se naslednje jutro zglasim na 

Lesonitu v Ilirski Bistrici. Menda ne 

rabim nič s seboj, ker me potrebujejo le 

nekaj ur. Izkazalo se je, da so na karavlah 

na meji z Italijo zaplenili protitankovske 

rakete 9K11 popularno imenovane 

maljutke. Ter rakete so pripeljali do 

sedeža TO v lovski koči LD Prem v 

bližini vasi Čelje v Brkinih. Rakete so 

bile razstavljene iz zložene v pohodnih 

kompletih. Nihče ni znal delati z njimi. 

Nato se je nekdo spomnil, da ima 

prijatelja, ki je bil v JNA na takšnih 

raketah. Poiskali so kartoteko tega fanta 

in ugotovili kakšen VED ima. Nato so 

poiskali še ostale s takšno 

usposobljenostjo: Tomaž Kobal, Peter 

Česnik, Štembergar in jaz. Najprej so 

želeli, le da jim pokažemo, kako se s 

takšnimi raketami ravna, ko smo 

povedali, da osnovno usposabljanje traja 

Gorica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladišča orožja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mejnih stražnicah zasegli 

protitankovske rakete 

 

Skladišča v kočah LD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

6 mesecev in še vedno ni mogoče 

zagotoviti 100 % zadetkov, smo ostali 

kar v sestavu TO.  

H:27.6.1991 postavljanje ovir na mostu 

čez reko Vipavo – regionalne ceste 

Dornberk–Nova Gorica 

I: Vojaki so bili prisotni že ves čas na 

karavlah, poudariti je treba to, da so že 

nekaj mesecev prej začeli z pripravami, 

začeli so pojačati moštvo tudi z 

rezervnim sestavom, nabavljali so večje 

število orožja, začeli so z okopavanjem 

okoli karavl za možno obrambo, kupili so 

oznake in trakove za pristajanje 

helikopterjev, vojaki niso hodili več ven 

iz karavl in vse to je pokazalo, da se 

nekaj dogaja. Vojska ni prišla k nam kot 

da gre v boj, ker so bili že tukaj, edino 

kar so prišli tanki iz notranjosti 

27.6.1991. Ko so menjali table na 

Škofijah 26.6. so jim vojaki JLA to 

preprečili že takrat in takrat so že izvajali 

operativne naloge, kar  pomeni, da se je 

začela mobilizacija vse vojske na našem 

območju. 

J: JLA je bila v Sežani stalno prisotna, 

ker je bila tu komanda obmejnega 

odseka. Premiki proti meji pa so se 

pričeli 26.junija 1991. 

 

 

 

Primorska/Branik 

 

 

 

Primorska/Črni 

Kal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorska/Kras 

 

 

 

27.6.1991 

Postavljanje ovir na mostovih 

 

 

Vojaki že prej na karavlah 

Že mesece prej začeli s 

pripravami  

 

 

 

 

 

27.6.1991 prihod tankov iz 

notranjosti 

 

 

26.6.1991 vojaki JLA že 

izvajali naloge  

 

 

 

 

 

 

JLA stalno prisotna 

Premiki proti meji 26.6.1991 

6. Je vojska JLA zasegla orožje tudi v 

vaši okolici?  

A:  Ne , samo kar je imela vojska JLA.   

B: Ne, vsaj da bi jaz vedel ne. TO pa je 

Zasegi orožja s 

strani JLA 

 

 

Ne 

Ne 



 

 

  

 

imela orožje bolj v Trnovskem gozdu.  

C: Lovcem ne. Hoteli so zaseči opremo 

TO. 

Č: Ne. 

D: Ne.  

E: V občini Ajdovščina  JLA orožja TO 

ni  odvzela, je pa preprečila dostop da 

skladišča orožja TO, ki je bilo znotraj 

objekta JLA. TO je bila tako dejansko 

brez orožja. Orožja milice JLA ni 

zasegla.  

F:Po mojih informacijah vojska JLA tu 

ni zasegla orožja ,zgodilo se je ravno 

obratno. 

G: Ne vem. 

H: Ne  

I: Ne 

J: Da, tudi v Sežani, vendar smo za to 

izvedeli kasneje 

 

Ne  

 

Ne 

Ne 

 

Ne 

Vojska preprečila dostop TO 

do skladišča 

 

 

 

Ne 

TO zasegla orožje JLA 

 

Ne ve 

Ne 

Ne 

Da, v Sežani 

7. So bila v vaši okolici kakšna tajna 

skrivališča orožja? 

A: Ne, le v občini Komen, ne vem pa 

natančno kje.  

B: Ne.  

C: Da po kmetijah. Še več pa kasneje, ko 

se je JLA umikala in je TO zasegla velike 

količine orožja iz skladišč JLA. 

Č: Da. 

D: Ne, da bi vedel. 

E: Milica je imela dve tajni skladišči 

orožja  in sicer na Predmeji in v Podragi 

v zasebnih hišah. TO je imela tajna 

skladišča  v podjetju Mlinotest in na 

Tajna skladišča 

orožja 

Primorska/Kras 

 

Primorska/Kras 

 

 

 

Štajerska/Maribor 

 

Štajerska/Maribor 

Štajerska/Posočje 

 

Primorska/Nova 

Gorica  

 

 

 

Ne 

V občini Komen  

 

Ne 

Da, TO zasegla 

orožje/skladišča JLA 

 

Da 

Ne 

 

Da  

 

 



 

 

  

 

Predmeji v tovarni Iskra.  

F:Kot sem že navedel, so bila pri 

Kukanja Davorinu in v Lovski koči 

Nadrožica. 

G: Ne vem. 

H: Da  

I:  Ogromno, samo na Krasu jih je 43 

registriranih. 

J: Da, vendar smo zanje izvedeli  šele po 

vojni oz. v današnjem času, ko se na teh 

objektih odkrivajo spominske plošče. 

 

 

Primorska/Kras 

 

Primorska/Nova 

Gorica  

Primorska/Branik 

Primorska/Črni 

Kal  

Primorska/Kras 

 

Da 

V lovskih kočah 

 

Ne ve 

Da 

Da  

 

Da 

Spominske plošče na 

objektih 

8. Kako je potekalo sodelovanje med 

lovci, milico in Teritorialno obrambo? 

A:  Dobro. Sodelovanje je bilo, problem 

pa je bil, ker so bili lovci v glavnem člani 

zveze  komunistov, člani partije, in 

nekaterim to ni bilo prav všeč. 

B: Ustno sodelovanje, povpraševanje o 

dogajanju, podajanje informacij.  

C: TO je aktivirala lovce med blokado 

vojašnic, in na zaporah cest – pri 

zaustavljanju konvojev JLA. Lovci so 

dobili vlogo ostrostrelcev z lastnim 

orožjem. 

Č: Zgledno, brez težav, razen, da so bile 

težave z radijskimi zvezami, zato smo 

uporabili tudi kurirske povezave. 

D: Sporočali smo nenavadne dogodke, 

nepoznane osebe, razne premike vozil. 

E: Lovci so bili z ukazom republiške 

koordinacijske skupine  uporabljeni za  

opazovanje in patruljiranje. Sodelovanje 

je bilo  korektno tako med 

Sodelovanje med 

akterji  

 

 

 

 

 

Vključevanje 

lovcev 

 

 

 

Dobro  

 

 

 

Ustno sodelovanje 

Povpraševanje 

Podajanje info 

 

Aktivacija lovcev pri zaporah 

cest 

Lovci kot ostrostrelci  

 

 

 

 

Brez težav  

 

 

 

Izmenjava informacij 

 

 

Opazovanje in patruljiranje 

Korektno sodelovanje  



 

 

  

 

osamosvojitveno vojni, kakor tudi  pred 

njo v samih pripravah.  Še boljše 

sodelovanje med Milico in TO  so 

onemogočale zveze, saj jih TO praktično 

ni imela. 

F:Mislim, da zelo korektno, osebno kot 

takratni funkcionar LD sem ukazal, da je 

naša lovska družina dala na uporabo 

udarni četi TO zelo za takrat sodobne 

TOKI-VOKI (oddajnik-prejemnik), ki so 

delovali na daljše razdalje, ker svojih 

niso imeli in so jih kruto rabili. 

G: Lovci v moji LD so imeli takrat 

aktivno vlogo. Glede na to, da del LD 

Trnovo gravitira proti Snežniku in Reki 

(in so iz tiste smeri na področje Suhega 

vrha in Milanja prodrli iz smeri Reke 

(Hrvaška) tudi Nemci v zaključnih 

operacijah 2. svetovne vojne leta 1945, je 

kar nekaj lovcev naše LD organizirano 

opazovalo JV del lovišča z namenom, da 

ob pojavu enot JNA o tem opozorijo 

enote TO. Zagotovo vem, da je bil 

tozadevno aktiven Alojz Polak, Jože 

Abram ... Osebno menim, da bi morala 

biti knjiga o udeležbi lovcev v vojni za 

Slovenijo, ki jo je izdala LZS namenjena 

v glavnem tem ljudem. Tisti, ki smo bili 

takrat vpoklicani, smo pač bili 

vpoklicani, tisti, ki so bili v službi 

(policija) pa so bili v službi in je vse to 

zabeleženo v vojaških knjižicah … 

Veliko pa je zgodb, ki so potekale mimo 

 

 

 

 

 

 

 

Korektno sodelovanje 

Lovci TO posodili opremo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacija opazovanja 

 

 

Izmenjava informacij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

organiziranih dejavnosti, sicer v navezi z 

enotami TO, vendar ne zabeleženo. 

H: Sodelovanje je bilo, bili smo servis 

pomoči glede na poznavanje terena 

oziroma območja: nudenje ustreznih 

informaciji 

I: S tem pa nočem poniževat vloge  

Teritorialne obrambe, dejstvo pa je da je 

bila policija usposobljena in tehnično 

podkrepljena. Milica je pomagala TO, 

spremljala je namreč vsakega, ki je prišel 

na naše ozemlje in smo informacije 

predali naprej. Sodelovanje pa je bilo 

perfektno. Lovci so bili eni uvrščeni v 

vojno v vlogi policije, eni pa so bili kot 

teritorialci, tisti ki pa niso bili pa so bili 

podpora, saj so bili lovci organizirani v 

posameznih lovskih kočah. Vloga lovcev 

je bile imenitna, lovci so bili po vsej 

Sloveniji pripravljeni sodelovat.  

J:  Vedeli smo, da dogajanje v občini 

Sežana usmerja posebna koordinacija, mi 

pa smo imeli stike predvsem z milico. 

 

 

 

Izmenjava informacij 

 

 

 

 

 

Milica je pomagala TO 

Predajanje informacij  

 

 

 

 

 

Vloga lovcev je imenitna, 

pripravljeni sodelovati 

 

 

Usmerjala jih je posebna 

koordinacija 

Stiki predvsem z milico 

9. Je prišlo do konfliktov med 

pripadniki milice in Teritorialne 

obrambe? 

A: Ne.  

B: Ne. 

C: Ne, da bi vedel. 

Č: Ne. 

D: V naših krajih zelo malo. 

E: Do konfliktov v ni prihajalo, 

sodelovanje je bilo zelo dobro. 

Konflikti med 

milico in TO 

 

 

 

Ne 

Ne 

Ne 

Ne 

Zelo malo  

Ne 

 



 

 

  

 

F:Vse se je govorilo, jaz za njih nisem 

vedel. 

G: Ne, da bi vedel. Takrat so bili vsi 

»naši«. Mislim, da je policija takrat 

zaradi svoje vloge uživala med ljudmi 

ugled in priljubljenost (večjo kot prej in 

pozneje).  

H: Ne. 

I:  Ne. 

J: Na našem območju ne vem za 

kakršenkoli konflikt. 

 

Ne  

 

 

Ne  

 

Ne 

Ne 

 

Ne  

10. Kako ste vi videli osamosvojitveno 

vojno? 

A:  Nepotrebna.  

B: Smiselna je bila zaradi osamosvojitve, 

glede poteka pa ne vem, če se je vse 

izteklo po planih, ker nisem imel 

vpogleda v to. Tukaj na našem območju 

je bila škoda, ker je bila še  tista ena 

žrtev, ki je bila. Ko so pri Novi vasi 

ustrelili častnika JLA, ker se ni želel 

predati. Ostali častniki so se predali in je 

šlo vse lepo skozi. Največ preprek je bilo 

tam, drugje ni bilo nič spornega. 

C: Zelo pozitivno, med ljudmi je bila 

prava evforija in odločnost, da gremo do 

konca. Pa tudi zmedenost, pripadniki 

JLA, TO, Milice in ostali prebivalci so se 

poznali profesionalno in civilno. Tudi 

zato ni bili večjih žrtev. Sam pa sem se 

nekaj mesecev prej vrnil iz služenja 

vojaškega roka v JLA 

Č: Kot vojno, v kateri je bilo treba 

Osebno 

doživljanje 

osamosvojitvene 

vojne 

 

 

 

Nepotrebna.  

 

Smiselna le zaradi 

osamosvojitve 

Škoda žrtev 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivna osamosvojitev  

Evforija in odločnost 

Zmedenost  

 

 

 

 

Enotnost vseh struktur 



 

 

  

 

sprejemati odločitve in v kateri je prišla 

do izraza velika enotnost vseh struktur. 

Brez tega bi doživeli poraz, prav tako 

brez spretnih pogajalcev z JLA (Kučan, 

Drnovšek, Bučar); žal, a je bilo veliko 

nepremišljenih odločitev vrha odbora za 

koordinacijo in nepotrebnega prelivanja 

krvi.  K sreči so mnogi slovenski generali 

tudi opravili svoje in niso podvzeli 

popolne ognjene moči svojih enot, še 

zlasti ne letalstva. Posledice 

bombardiranja slovenskih mest bi bile 

katastrofalne in usodne. 

D: Kot nekaj nujnega in potrebnega. 

E: O mojem osebnem videnju  

osamosvojitvene vojne sem že nekaj 

napisal. V letih priprav na osamosvojitev 

ter  v sami vojni sem bil komandir 

postaje milice Ajdovščina, odgovoren za 

varnost in obrambo na območju 

delovanja postaje milice. Poveljeval sem 

70 aktivnim in rezervnim miličnikom ter 

usklajeval ostale aktivnosti z drugimi 

strukturami (TO, civilno zaščito, lovci, 

rdečim križem, občino …).  

F: Bila je kratka. TO je uporabila 

zastraševalen način boja (odklop el. toka, 

odklop vode, ne dostava hrane v kasarne 

in podobno). Mladi fantje v JLA niso 

vedeli, zakaj se gre, niso imeli motiva 

zakaj bi se vojskovali,  saj so živeli z 

nami. Moralo se je to zgoditi. Mislim pa 

tudi, da je nekje na višjem nivoju politike 

 

 

 

 

 

 

 

Nepotrebno prelivanje krvi 

 

 

 

 

 

Nujna in potrebna 

 

 

Kot komandir postaje milice 

Usklajevanje aktivnosti 

milice in miličnikov 

 

 

 

 

 

 

Kratka  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

bilo tudi dogovorjeno. 

G: (ni odgovora)  

H: Dodatno agresijo. 

I:  Kot državljan sem to videl kot 

normalen proces demokratizacije 

Slovenije in ustvarjanje samostojnega 

naroda, da lahko sami odločamo o svoji 

usodi.  

Kot policist pa, da zagotovim varnost 

ljudem in da omogočimo slovenskemu 

narodu da se osamosvoji. Policija gre 

običajno vedno z oblastjo in slovenska 

policija tega ni naredila in smo edini na 

svetu, ki imamo vojne veterane iz 

policije. Slovenska policija se je takrat 

dala z narodom in ne z državo, naši 

postopki so bili zakoniti in to je priznala 

tudi svetovna organizacija. 

J:  Vojno vidim prej kot zaplet. Če stanje 

v Sloveniji leta 1991 primerjamo s 

potekajočo vojno v Siriji lahko rečemo, 

da je šlo le za posamezne bitke z malo 

sodelujočimi. JLA je bila namreč zaradi 

svoje narodnostne sestave tiger brez zob 

in žrtev nesposobne komande in 

velikosrbskih apetitov. 

 

 

Dodatno agresijo 

 

Normalen proces 

demokratizacije 

Policija zagotavlja varnost in 

omogoči osamosvojitev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaplet 

Posamezne bitke z malo 

sodelujočimi 

Vojska JLA imela pestro 

narodno sestavo  



 

 

  

 

DRUGI SKLOP VPRAŠANJ: VLOGA LOVCEV V OSAMOSVOJITVENI VOJNI  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI KATEGORIJE KODE 

11. Ali veste, kakšne so bile poglavitne 

vloge lovcev med osamosvojitveno 

vojno? Če je odgovor da, katere vloge 

so opravljali lovci? 

A: Poznavanje terena, predaja orožja – 

lovci so bili večinoma vpoklicani  v 

milico in TO, ko pa  je bil lovec na lovu 

je tačas še opazoval okolico in morebitne 

premike JLA.  

B: Pregledovanje terena, poročanje TO 

in milici, opazovanje, kaj se je dogajalo. 

Mi smo šli na lov in tačas še opazovali 

teren in okolje kaj se dogaja. 

C: Lovci so odlični poznavalci terena in 

ljudi v domačem območju. 

 

Č: Obveščevalno-izvidniške, kurirske, 

varovanje objektov in enot, pomoč pri 

operativnih akcijah … 

D: Opravljali smo dogovorjene naloge na 

področjih, ki smo jih dobro poznali. 

Premiki vozil, nepoznane osebe ipd. 

E: Lovci so opravljali naloge pri  

varovanju manj pomembnih objektov, pri 

patruljiranju, spremljanju premikov JLA, 

postavljanju barikad in zasekovanju cest 

z drevesi. Lovci so delovali v okviru 

krajevnih skupnosti in določenih 

območij. Pri tem so uporabljali lastno 

lovsko orožje. 

F: Vem sigurno delno. V skrajnih 

Vloga lovcev med 

vojno 

 

 

 

 

Poznavanje terena 

Predaja orožja 

Vpoklic v milico in TO 

Opazovanje terena 

 

 

Pregledovanje terena  

Poročanje 

Opazovanje 

 

Poznavanje terena in ljudi 

 

 

Obveščanje, kurirstvo 

Varovanje objektov  

 

Opravljane nalog 

Premiki vozil in oseb  

 

 

Varovanje objektov 

Spremljanje premikov 

Postavljanje barikad 

Uporaba lovskega orožja 

 

 

 

 



 

 

  

 

primerih bi nas uporabili kot vodiče po 

terenih, ki so bili samo nam lovcem 

poznani in zaradi imetja preciznih orožji 

bi nas uporabili kot ostrostrelce. 

G: Osebno poznam nekaj primerov iz 

moje lovske družine, ko so lovci 

opazovali (stražili) morebitne dostope 

JNA po stranskih cestah in poteh na JV 

delu lovišča. 

H: Kot poznavalci terena smo bili glavni 

informatorji ob morebitnem pojavu 

agresorja na našem območju oziroma v 

našem lovišču 

I: Opazovanje, spremljanje premikov 

JLA, zbiranje informacij, odlično 

poznavanje terena in raznih bunkerjev in 

nedostopnih krajev, točk opazovanja … 

Temelj je bila aktivacija akcije OKO za 

varovanje meje s Hrvaško, nato pa smo 

to širili tudi tukaj na Krasu in v 

notranjosti. Nudili so pomoč z 

informacijami, pokrivali so teren in 

poznavali teren-poti prihod, odhod okoli 

karavle in vse te možne prihode tankov 

na meji s Hrvaško in zato smo aktivirali 

akcijo OKO. Ene lovske družine so bile 

zelo aktivne, na primer LD Rižana je tudi 

odlikovana z bronastim znakom za 

varnost. Tam je bila izredna lokacija 

oddelka milice, vsi neaktivirani lovci so 

bili preko krajevne skupnosti in narodne 

zaščite aktivirani in v stavbi lovske 

družine se je gibalo in spalo okoli 100 

Poznavanje terena 

Ostrostrelci   

 

 

 

 

Opazovanje premikov  

 

 

 

Poznavanje terena 

Spremljanje premikov  

 

 

Opazovanje 

Spremljanje premikov 

Poznavanje terena 

Sodelovanje v akciji OKO 

 

 

 

 

 

 

Zelo aktivne LD  

 

 

 

 

Lovci varovali in skrbeli za 

pripadnike milice v lovski 

koči  

 



 

 

  

 

pripadnikov milice, lovci so okoli vozili 

orožje, orožje so tudi čistili, varovali so 

karavlo in križišče pod kočo. 

J: Da, predvsem opazovanje in poročanje 

o premikih , lahko pa bi bilo tudi vodenje 

po terenu, če bi bilo to potrebno. 

 

 

 

Opazovanje 

Spremljanje premikov 

Vodenje po terenu 

12. Ste kot lovec v vojni za Slovenijo 

uporabili tudi svoje lovsko orožje ali 

pa ga posodili Teritorialni 

obrambi/milici?  

A: Ne. 

B: Ne. 

C: Ne. 

Č: Da, posodil sem ga TO. 

D: Bili smo oboroženi v loviščih, po 

potrebi bi uporabili orožje, ali pa bi ga 

posodili.  

E: Sam nisem imel potrebe uporabiti 

mojega lovskega orožja. Tudi nisem 

seznanjen, da bi lovci posojali orožje 

pripadnikom TO, milica pa je tako imela  

pehotnega orožja za svoje potrebe dovolj.  

F: Nisem uporabil in tudi ne posodil, LD 

je posodila opremo. 

G: Ne. 

H: Lovsko orožje ni bilo posojeno, 

lastno orožje so lovci uporabljali za 

varnost. 

I: Ne, načeloma to bi bilo po 

mednarodnem pravu nezakonito. Lovci 

so imeli svoje orožje, a ga niso dali 

milici. Mogoče so ga posoditi TO, milici 

ne, ker je imela svoje orožje. Uradno 

Uporaba lovskega 

orožja ali posojanje  

 

 

 

 

Ne 

Ne 

Ne 

Da, TO 

 

Ne, a po potrebi bi ga 

 

 

Ne 

 

 

 

 

 

Ne 

Opremo posodila LD 

 

Ne 

Ne 

 

 

Ne 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

tega nihče ne bi smel narediti. 

J: Orožja nisem uporabil, niti posodil. 

Med opazovanjem pa sem bil vedno 

oborožen s puško. 

 

Ne 

Oborožen med 

opazovanjem 

13. Kakšno je vaše mnenje, kolikšen 

delež (procent) lovcev je aktivno 

sodeloval v času osamosvojitvene 

vojne? 

A: 30 %  lovske družine – niso vsi, ker 

so bili nekateri proti temu. 

B: 10 % članov lovske družine, ker 

dopisa od Janeza Janže nismo dobili ali 

pa ga v lovski družini niso razglasili.  

C: Večina takrat za služenje obveznih 

mož. 

Č: Približno  35 – 45 %; odvisno od 

pokrajine. Ponekod tudi do 55 %, 

marsikje pa skoraj nič. 

D: Kar nekaj naših kolegov je delovalo v 

prvih bojnih vrstah, prav uspešno in 

pohvale vredno. O procentih ne morem 

govoriti, v naši LD smo bili vsi 

pripravljeni na aktivno sodelovanje. 

E: Mislim, da so vsi lovci, ki niso bili 

vključeni v enote  TO ali milice  aktivno  

sodelovali. Tak je bil namreč ukaz in 

zavest lovcev je bila na visokem nivoju. 

Intenzivnost v posameznih okoljih je bila 

seveda glede na okoliščine  različna.  

F: Kot aktivisti nekje okrog 20 %. 

G: Kot sem že omenil, moramo tu ločiti 

lovce, ki so bili vpoklicani v TO (v 

Čeljah, kjer sem bil jaz, jih je bilo kar 

 

Delež lovcev v 

vojni 

 

 

 

 

30 % LD 

 

 

10 % članov LD 

 

Večina za služenje 

primernih 

35 – 45 % 

Ponekod tudi 55 % 

 

 

V LD vsi pripravljeni na 

sodelovanje 

 

  

Vsi  

 

 

 

 

 

20 %  kot aktivisti  

 

Lovci so bili vpoklicani v 

TO ali rezervno policijo 



 

 

  

 

nekaj, in smo si včasih krajšali čas z 

lovskimi zgodbami) ali rezervno policijo, 

ali bili v policiji zaposleni, in tistimi, ki 

so se odzvali zgolj kot lovci. Na srečo 

vojaške aktivnosti niso dolgo trajale in ti 

lovci niso bili izpostavljeni direktnim 

konfliktom, zato je njihova udeležba 

premalo znana in prezrta. Nekateri od 

njih so danes stari že več kot 80 let. 

H: Sodelovali so le upokojeni lovci. V 

naši družini, ki šteje 60 članov pomeni 1 

% 

I: Razen tistih ekstremov po moje 90 % 

ali še več. V naši lovski družini smo 

imeli sestanek in so se vsi kar ponujali.  

J: Če odštejemo vpoklicane vojaške 

obveznike in najstarejše lovce, gotovo 90 

%. 

Zaposleni v policiji  

Premalo znana njihova 

udeležba  

 

 

 

 

 

 

 

Upokojeni lovci, 1 % LD 

 

 

90 % ali še več  

 

90 % 

14. So po vašem mnenju lovci 

pripomogli k poteku osamosvojitvene 

vojne?  

A: Da. 

B: Da, samo tukaj na našem ozemlju je 

bilo tega manj, po drugih koncih 

Slovenije je bilo več sodelovanja, ker se 

tukaj ni dogajalo nič posebnega glede 

vojne (na našem delu Krasa). 

C: Prispevali so svoj delež. 

Č: Absolutno, marsikje so opravili 

naloge namesto TO ali milice. 

D: Mislim, da smo kot Slovenci in kot 

lovci pripomogli dovolj, po svojih 

močeh, pri osamosvojitvi.  

Vloga lovcev pri 

poteku vojne 

 

 

 

Da 

 

Da 

 

 

 

Da 

Da 

 

 

Da  

 



 

 

  

 

E: Lovci so gotovo odigrali v 

osamosvojitveni vojni kot pripadniki 

lovske organizacije  veliko vlogo. Tu je 

seveda potrebno ločiti tiste lovce, ki so 

bili vključeni v enote TO in milice in tudi 

ostale, ki so delovali v okviru ostalih 

struktur in krajevnih skupnosti. Lovci so 

imeli znanja iz rokovanja z orožjem, 

kakor tudi poznavanje terena, zato so bili  

pomemben  člen v osamosvojitveni 

vojni.  

F: Lovci so pripomogli k osamosvojitvi 

Slovenije.  

G:  (ni odgovora) 

H: Vsaka pomoč v tem obdobju je 

hvalevredna, to pomeni, da je bila naša 

vloga zelo dobra. 

I: Zagotovo, velik prispevek.  

J: Zaradi kratkega trajanja so največ 

pripomogli k dvigu samozavesti. 

 

Da, odigrali veliko vlogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

 

Da  

 

Da  

 

 

Da, za dvig  samozavesti 

15. Kako se spominjate, ali so se vsi 

lovci strinjali z vključitvijo lovstva v 

vojno, so vsi podpirali osamosvojitev 

Slovenije, ali so obstajala različna 

mnenja? 

A: Niso se vsi strinjali, obstajala so 

različna mnenja, a so se proti koncu 

nekateri premislili in je bilo več lovcev 

za osamosvojitev kot pred vojno.  

B: V naši družini ni bilo nobenega 

mnenja, ker nas ni nihče nič vprašal. V 

tistem času sem bil tajnik lovske družine, 

a nismo dobili nobenega poziva, je pa 

Strinjanje pri 

vključitvi lovstva v 

vojno 

 

 

 

 

 

 

Najprej ne, na koncu da 

 

 

 

 

Ni bilo mnenja 

 

Poslan je bil poziv v strani 



 

 

  

 

res, da pošta ni prišla najprej k meni. 

Vem pa, da je bil dopis oziroma poziv za 

vključitev lovcev v vojno poslan s strani 

Janeza Janše, kar je tudi zapisano v 

zborniku, a ga nismo dobili.  

C: Vsi so podpirali osamosvojitev in 

splošna podpora je bila, da gremo do 

konca. 

Č: Velika večina slovenskih lovcev je 

podpirala slovensko osamosvojitev že od 

plebiscita dalje, večina članov iz drugih 

jugoslovanskih republik (med lovci je 

bilo veliko oficirjev JLA; zlasti še na 

obmejnih področjih v graničarskih 

enotah) je nasprotovala, a so bili v 

manjšini. A tudi med oficirji JLA jih je 

bilo precej za samostojno Slovenijo. 

D: Nisem zasledil, da se kdo od lovcev 

ne bi strinjal z osamosvojitvijo. 

E:Lovci so se kot zavedni državljani 

vključili v obrambo, ne poznam primera, 

da  bi kdo nasprotoval  vključitvi lovcev   

v obrambne naloge.  

F: Takrat so bili še aktivni lovci, ki so 

bili tudi oficirji v nekdanji JLA pa tudi 

starejši, ki so doživeli NOB, ti se z 

osamosvojitvijo niso najbolj strinjali. 

G: (ni odgovora) 

H: Lovci so podpirali osamosvojitev 

Slovenije kot tudi vključitev lovstva v 

vojno. 

I: Generalno vsi, normalno da je bil 

kakšen primer, ki so bili druge 

Janeza Janše 

 

 

 

 

Podpirali so osamosvojitev  

 

 

Slovenski lovci so 

podpirali osamosvojitev 

Nekateri lovci oficirji JLA 

niso podpirali 

Nekateri lovci oficirji JLA 

so podpirali  

 

 

 

Strinjanje z 

osamosvojitvijo  

 

Strinjanje z 

osamosvojitvijo  

 

 

Starejši lovci, ki so bili v 

JLA se niso strinjali  

 

 

Podpirali osamosvojitev  

 

 

 

 



 

 

  

 

narodnosti, ampak niso izstopali in  so 

bili raje tiho. Večina je bila za to in tisti, 

ki niso bili, niso imeli podpore in se niso 

izpostavljali. 

J: V naši lovski družini ni bilo niti enega 

izraza nestrinjanja. 

Večina je bila za 

osamosvojitev  

 

 

 

 

 

Ni bilo nestrinjanj 

16. Na kakšen način ste lovci 

pripomogli k pozitivnemu izteku vojne 

za Slovenijo? 

A: Sodelovali smo z milico in TO, nismo 

delali negativne propagande, pripravljeni 

smo bili predati naše orožje milici ali 

TO.  

B: Pripomogli smo tako, da smo delovali 

in sodelovali z milico in TO, tisti lovci ki 

so bili vpoklicani, pa so aktivno 

sodelovali v sestavih milice  in TO. 

C: Kot vodniki, vojaki. 

Č: Prevzeli smo naloge varovanja 

objektov in naprav; sodelovali smo v 

izvidniško-obveščevalnih nalogah; bili 

smo odlični poznavalci terena in smo 

imeli uporabne informacije za vodstva 

TO in Milice, poznali smo ljudi na 

terenu, tudi simpatizerje JLA … 

Pripadnikom TO smo marsikje pomagali 

tudi z živežem oz. jim omogočili, da so si 

v lovskih objektih uredili pripravo hrane 

in skladiščili zaloge. Lovci so pomagali 

tudi pri izgradnji barikad. 

D: Opravljali smo tisto, za kar so nas na 

Način na katerega 

so lovci pripomogli 

pri osamosvojitvi  

 

 

Sodelovanje z milico in TO 

Ni bilo negativne 

propagande 

Pripravljeni predati lovsko 

orožje 

Sodelovanje z milico in TO 

Delovanje v sestavi TO in 

milice  

 

Kot vodniki in vojaki  

 

 

Varovanje objektov 

Izvidniške naloge 

Predajanje informacij 

Sodelovanje z vodstvom 

TO in milice 

 

V lovskih objektih uredili 

skladišča in začasna 

prenočišča za TO 

 

Opravljali naloge, ki so jim 



 

 

  

 

določenih območjih pristojni potrebovali  

E: Na to vprašanje sem delno odgovoril 

že  pri prejšnjih odgovorih. Lovci smo 

bili del  slovenske družbe, ki je enotno 

podpirala osamosvojitev in jo tudi enotno 

branila v osamosvojitveni vojni.  

F: Če bi bilo potrebno, smo bili 

pripravljeni  stopiti v boj na stran 

Teritorialne obrambe, kajti propagando 

potrebe po osamosvojitvi smo razumeli 

kot potrebno. 

G: (ni odgovora) 

H: Veliko lovcev je bilo vpoklicanih v 

TO in rezervi sestav milice na tak način 

smo zelo veliko prispevali pri 

osamosvojitvi.  

I: Logistična pomoč, večina lovskih 

objektov je bila koriščena za rezervne 

vojne lokacije policije, policija je že prej 

pripravila načrt kam bomo šli v primeru 

vojne, da ne bomo šli na policijske 

postaje, ki so bile zelo nadzorovane.  

J: Predvsem z vtisom, da tudi mi lahko 

predstavljamo enega od stebrov za 

partizanski način odpora, kajti več kot 

10.000 oboroženih in ravnanja z orožjem 

veščih ljudi bi prav gotovo vplivalo  na 

potek in izid boja. 

bile naložene 

 

 

Podpirali osamosvojitev in 

jo branili v vojni  

 

 

 

Pripravljeni stopiti v boj na 

stran TO 

 

 

Lovci vpoklicani v TO in 

milico  

 

 

Logistična pomoč 

Lovski objekti koriščeni s 

strani milice  

 

 

 

Eden od stebrov za način 

upora 

Več kot 10.000 oboroženih 

in z orožjem veščih lovcev  

17. Kako bi se po vašem iztekla 

osamosvojitvena vojna, če lovci ne bi 

bili tako aktivno vključeni vanjo? 

A: Lahko bi bilo več žrtev, mogoče 

nekateri premiki vojakov JLA ne bi bili 

Iztek 

osamosvojitvene 

vojne brez 

sodelovanja lovcev  

 

 

 

Več žrtev 

Premiki ne bi bili zaznani  



 

 

  

 

zaznani tako zgodaj. Lovci so odigrali 

vlogo obveščevalcev na terenu, kar pa ni 

preveč znano.  

B: Bistvenih sprememb nebi bilo, vsaj na 

tem območju. Ker je bila vojna kratek 

čas, tukaj nismo imeli tako pomembne 

vlog, mogoče po drugih področjih 

Slovenije so bili lovci bolj pomembni.  

C: Verjetno z enakim izidom. 

Č: Bilo bi več težav na terenu, bilo bi 

tudi več žrtev. 

D: O tem ne morem soditi, saj tukaj ne 

govorimo samo o lovcih, temveč o 

Slovencih, ki smo si želeli osamosvojitev 

pa smo bili tudi lovci. 

E: Vojna bi se prav tako končala z 

odhodom JLA iz Slovenije. Težko je 

oceniti, kaj bi bilo, če lovcev ne bi bilo 

zraven. Lahko samo ugibamo , da bi 

morebiti katero izmed nalog  težje 

opravili, ker ne bi imeli informacij, ki so 

jih lovci zbirali, mogoče bi bila  tudi 

kakšna žrtev več …. 

F: Prognoza je ne zahvalna. Mislim, da 

bi bilo enako vendar bi trajalo dlje, kajti 

imeti na strani približno 20 000 dobro 

oboroženih vojakov vliva le določen 

strah. 

G: (ni odgovora) 

H: Smo bili le kamenček v mozaiku 

skupnega uspeha. 

I: Lovci so pripomogli vojne pa niso 

dobili. Vseeno bi šli v vojno tudi brez 

 

 

 

Bistvenih sprememb ne bi   

bilo 

 

 

 

Enak izid  

Več težav in več žrtev 

 

 

Vsi Slovenci in ne le lovci 

smo želeli osamosvojitev  

 

 

Vojna bi se končala isto 

Težje opravljanje nalog 

Ne bi imeli toliko 

informacij 

Več žrtev  

 

 

 

Izid bi bil enak  

Vojna bi trajala dlje 

 

 

 

Del skupnega sodelovanja  

 

 

So pripomogli  



 

 

  

 

lovcev, uporabili bi druge policijske 

metode. Lovci so pomagali in 

pripomogli, ključna pa je bila policija in 

Teritorialna obramba. 

J: Glede na kratek čas spopadov bi težko 

ocenil vpliv lovcev na drugačen potek 

dogodkov. Menim, da je tudi naša 

pripravljenost vplivala na odločitve 

tistih, ki so vojno usmerjali in dobili. 

 

 

 

 

 

Kratek čas vojne  

Moralna podpora  

18. Se vam zdi da je bila Vaša vloga 

(vloga lovcev) po osamosvojitvi 

pravilno vrednotena?  

A: Ne, ker smo šele pred dvema letoma 

dobili poziv za prijavo vseh članov LD, 

ki so se udeležili desetdnevne vojne, 

kateri je zaenkrat služil le za vpis v 

zbornik.  

B: Posameznim članom so priznali status 

vojnega veterana, a tisti lovci, ki nismo 

bili vpoklicani nismo dobili nič od tega. 

Edino, kar je narejeno glede tega, je 

zbornik, ki prvi prikaže našo vlogo. 

C: Ne vem. 

Č: Žal ne, saj še danes nekateri naši člani 

nimajo urejenega statusa veteranov, ker 

je zakonodaja glede tega preveč ohlapna. 

To bo treba spremeniti. 

D: To ne morem ocenjevati, ker nisem 

take vrste človek, meni je važno 

skupinsko delo in skupni rezultati. 

E: Lovci si zaradi birokratskih razlag še 

vedno prizadevajo, da bi  bila njihova 

vloga pravilno  ovrednotena. Kljub 

Vrednotenje vloge  

lovcev v vojni  

 

 

Vloga ni bila pravilno 

vrednotena 

Zbiranje prijav vseh, ki so 

se borili šele pred kratkim 

Omenjeni le v zborniku 

  

Lovci, ki niso bili 

vpoklicani niso priznani 

kot veterani 

Omenjeni le v zborniku  

 

 

Člani še zdaj nimajo 

urejenega statusa veterana  

 

 

 

Pomembni so skupni 

rezultati in skupinsko delo 

 

 

Lovci, ki niso bili 



 

 

  

 

dokazom o  vključenosti lovcev se 

nekateri tisti, ki niso bili vključeni v 

enote milice ali TO prizadevajo za 

pridobitev statusa vojnega veterana., kar 

je nedopustno in žaljivo do  vseh tistih, 

ki so prostovoljno stopili kot lovci v bran  

slovenske domovine.  

F: Mislim, da ne. 

G: (ni odgovora) 

H: Ne. 

I: Jaz mislim da v celoti ne, problemi so 

pri priznavanju statusa, čeprav so bili 

lovci vključeni v mnoge aktivnosti ni 

tako enostavno, da bi jih priznali kot 

vojne veterane. Prihaja do konflikta z 

zakonodajo, saj so lovci bili oboroženi a 

to bi že pomenilo paravojaške enote, če 

pa rečemo, da ni bil oborožen ne more 

biti priznan kot vojni veteran, tu pride do 

konfliktov med zakonodajo, saj je  bil 

oborožen in pripravljen braniti našo 

državo. Tisti, ki so bili aktivirani v 

narodno zaščito pa so dobili priznanje. 

J: Sploh ne, priznanja so si razdelili 

vojaki in miličniki, lovci in ne-lovci. Ne 

poznam primera, da bi priznanje dobil 

lovec kot lovec, udeleženec vojne. 

vpoklicani niso priznani 

kot veterani 

 

 

 

 

 

Ni pravilno vrednotena  

 

Ni pravilno vrednotena 

 

V celoti ne  

Konflikti z zakonodajo pri 

priznavanju vojnih 

veteranov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priznanj niso dobili lovci 

za zasluge lovcev 

 

 

TRETJI SKLOP VPRAŠANJ: LOVSTVO IN LOV  

19. Koliko let ste že lovec?  

A: 13 let.  

B: 28 let. 

Leta članstva v 

lovski organizaciji  

 

13 let 

28 let 



 

 

  

 

C: 31 let.  

Č: 40 let. 

D: 38 let. 

E: 38 let. 

F: 45 let. 

G: 32,5 let. 

H: 38 let. 

I: 38 let. 

J: 50 let. 

31 let 

40 let 

38 let 

38 let 

45 let 

32,5 let 

38 let 

38 let 

50 let 

20. Kateri LD ste pripadali v času 

Jugoslavije? 

A: Nisem bil še lovec.  

B: LD Trstelj. 

C: LD Puščava. 

Č: LD Benedikt. 

D: LD Loka pri Zidanem Mostu. 

E: LD Trnovski Gozd.  

F: LD »Jezero« Komen. 

G:LD Trnovo. 

H: LD TABOR Dornberk-Branik. 

I: LD Rižana. 

J:Lovska družina Raša Štorje. 

LD v Jugoslaviji   

Ni bil še lovec 

LD Trstelj 

LD Puščava 

LD Benedikt 

LD Loka pri Zidanem 

Mostu 

LD Trnovski Gozd 

LD »Jezero« Komen 

LD Trnovo 

LD TABOR Dornberk-

Branik 

LD Rižana 

LD Raša Štorje  

21. Kateri LD pripadate sedaj? 

A: LD Trstelj. 

B: LD Trstelj. 

C: LD Puščava. 

Č: LD Dobrava v Slovenskih  goricah. 

D: LD Loka pri Zidanem Mostu in 

Radeče. 

E: LD Trnovski Gozd in LD Hubelj 

Ajdovščina.  

F: LD »Jezero« Komen. 

Članstvo v drugi  

LD kot prej 

osamosvojitvijo  

 

 

Ne 

Ne 

Da  

Da 

 

Da  

 

Ne 



 

 

  

 

G:LD Trnovo. 

H: LD TABOR Dornberk-Branik. 

I: LD Rižana in predsednik Lovske 

zveze Koper. 

J: Lovska družina Raša Štorje in če bo 

Bog dal do smrti. 

Ne 

Ne 

 

Ne 

 

Ne 

22. Ali veste kakšno vlogo je imela 

LZS med osamosvojitveno vojno? Če 

je odgovor da, kakšna je bila ta vloga? 

A:  Ne vem, ker o tem ni bilo podatkov, 

podatki niso prišli do vseh članov LZS.  

B: Ne vem, o tem se nismo nikoli 

pogovarjali. Vloge LZS sploh nikoli 

nihče ni izpostavil.  

C: Ne. 

Č: Da, koordinirala je aktivnosti, kolikor 

je lahko. Žal povezave s terenom niso 

najbolje delovale in je bila večja 

koordinacija direktno vzpostavljena med 

LD ter štabi TO in Milico. 

D: Vloga LZS je bila, po mojem mnenju, 

povezovalna in v pripravljenosti delitev 

posebnih nalog, po potrebi. 

E: LZS je tako kot lovstvo imela  

pozitivno vlogo, saj je na državnem 

nivoju sodelovala   z republiško 

koordinacijsko skupino, kar dokazujejo 

tudi dokumenti tistega časa.  

F: Ne vem. 

G: Takratni predsednik LZS inž. Bruno 

Skumavc je vse LD pozval na pomoč.  

H: Imela je v smislu obveščanja. 

I: Posebej vlogo vodenja organizacije ni 

Kakšno vlogo je 

imela LZS  

 

 

Ne ve 

O tem ni bilo podatkov  

 

Ne ve 

Ne izpostavljanje vloge 

LZS  

Ne 

 

Koordinirala je aktivnosti 

Več direktne povezave 

med LD, TO in milico 

 

Povezovanje in delitev 

nalog  

 

 

Sodelovanje z RKoS 

 

 

 

Ne ve  

Predsednik LZS pozval 

vse LD na pomoč 

Obveščevalna vloga 

 



 

 

  

 

imela, imela pa je poziv za sodelovanje 

lovcev. Da bi se vodilo evidence ali 

ukaze tega pa ni bilo. 

J: LZS se ni vključevala v aktualne 

dogodke. Dovolj je le prelistati glasilo 

Lovec iz poletja in zgodnje jeseni 1991, 

kjer skoraj ne piše, da se je v Sloveniji 

kaj zgodilo. Se je pa LZS angažirala po 

25 letih in v letu 2016 izdala zbornik o 

udeležbi slovenskih lovcev v 

osamosvojitveni vojni. Na žalost tudi tu 

ni malega človeka lovca in so zbornik 

oblikovali ljudje z največ zaslugami, 

predvsem pripadniki TO in miličniki. 

Sam sem sestavil zapis o dogodkih v 

našem lovišču, ki sem jih dobro poznal a 

do objave v zborniku ni prišlo. Vzroka ne 

vem. 

Poziv lovcem za 

sodelovanje 

 

Se ni vključevala v 

aktualne dogodke 

V glasilu Lovec skoraj nič 

ne piše o vojni 

Do objave dogajanja ni 

prišlo 

23. Je vojna vplivala na potek lova in 

na opravljanje dela lovcev?  Če je 

odgovor da, kako je vplivala?  

A: Ne vem. 

B: Ja, v letu 1991 se nekaj časa ni vršil 

odstrel divjadi in potem smo imeli zelo 

velike plane v jeseni, ker se v poletnih 

mesecih ni streljalo (zaradi vojne).  

C: Je, a v manjši meri. 

Č: Lova med vojno  ni bilo, LD so kljub 

temu izvajale nadzore v lovišču … 

(čuvaji).  

D: Na potek lova je vsekakor vplivala, 

kajti lov in oddajanje strelov je bilo 

kontrolirano in nadzorovano. 

Vpliv vojne na lov 

in delo lovcev  

 

 

Ne ve 

Prepoved lova 

Zaradi vojne v jeseni višji 

plani za odstrel divjadi  

 

 

Da, malo  

Lova ni bilo 

V LD delovali čuvaji 

 

 

Vplivala na lov 

Kontrola in nadzor strelov 



 

 

  

 

E: V času osamosvojitvene vojne je bil 

lov  omejen, mislim pa da  so lovci kljub 

temu  v letu 1991 opravili tudi vse  

načrtovanje naloge   v okviru svojih 

lovskih družin.  

F: Vplivala je malenkostno, ker je bila 

kratka in tudi v tistem času poteka vojne 

se divjad v glavnem ne lovi. 

G: Bistvenega vpliva verjetno ni bilo. 

H: DA lovec ni bil v lovišču s ciljem 

odstrela temveč s ciljem odkriti 

sovražnika JLA 

I: Malo je vplivalo, tistih 10, 15 dni smo 

malo zanemarjali lovstvo zaradi 

zmanjšanja števila lovcev zaradi 

vpoklica, ostali starejši lovci, ki so tudi 

malo slabši za lov.  

J: Je vplivala v toliko, da smo lov 

prilagodili razmeram in bolj namenili 

pozornost območjem, ki naj bi jih 

opazovali. 

 

Lov je bil omejen 

Lovci opravili vse naloge 

v okviru LD 

 

 

Majhen vpliv 

 

Ni bilo bistvenega vpliva  

Je vplivala 

Lovci v lovišču z 

namenom opazovanja    

 

Majhen vpliv  

 

 

 

 

Prilagoditev lova 

razmeram 

24. Je bil lov med vojno prepovedan? 

Če je odgovor da, veste mogoče zakaj?  

A: Ne 

B: Ne, vsaj nam nihče ni predal poziva 

za prekinitev lova. 

C: Ne. 

Č: Da; predvsem iz varnostnih razlogov.  

D: Da, lov je bil prepovedan, predvsem 

zaradi nezmožnostjo določiti osebe, ki bi 

oddala strel.  

E: Lov je bil prav v času oboroženih 

spopadov  prepovedan iz razloga, da ne 

Prepoved lova med 

vojno  

 

 

Ne 

Ne 

Ne 

Da 

Varnostni razlogi  

Da 

Varnostni razlogi 

 

 

Da 



 

 

  

 

bi zaradi strelov  po nepotrebnem 

vznemirjali ljudi.  

F: Je prepovedan. Zaradi 

nekontroliranega nošenja orožja in 

municije. 

G: Ne vem. Mislim, da ne. 

H: Ne. 

I: Ne. 

J: Lov ni bil prepovedan. V resni vojni 

bi bil to prvi ukrep, poleg obvezne 

oddaje lovskega orožja. 

Varnostni razlogi 

 

Da 

Kontrola nošenja 

municije in orožja 

Ne  

Ne 

Ne 

 

Lov ni bil prepovedan  

25. So se pogoji lova po 

osamosvojitveni vojni spremenili? Na 

boljše ali na slabše? 

A: Ostali so enaki.  

B: Zdi se mi, da se ni bistveno 

spremenilo. Edino zakonodaja je bolj 

degradivna kot je bila takrat. 

 

C: Pogoji lova se vedno spreminjajo. 

Težko je reči ali na bolje ali slabše. 

Obveznosti lovcev so vedno večje, več je 

birokracije, populacija lovcev se stara. 

Volje do prostovoljnega dela je vedno 

manj. Lastniki zemljišč se vedno bolj 

zavedajo svoje izključenosti pri 

gospodarjenju z lovišči. 

Č: Menim, da na slabše.  

D: Po vojni, so se pogoji, glede na 

nastalo situacijo, spreminjali in 

dopolnjevali na boljše. 

E: Pogoji lova in sama lovska 

organizacija se je po sprejetju novega 

Spremembe glede 

lova v samostojni 

Sloveniji 

 

 

 

Enako  

Enako 

Bolj degradivna 

zakonodaja 

 

 

Stalne spremembe 

Večje  obveznosti lovcev 

Več birokracije  

 

 

 

 

Na slabše 

Spreminjali in 

dopolnjevali na boljše 

 

 

 



 

 

  

 

zakona spremenila na slabše, saj so lovci 

postali samo  izvrševalci planov odstrela 

in  delovna sila za delo v loviščih.  Torej 

na slabše. 

F: So se spremenili, na slabše. 

G: Po sami osamosvojitvi bistvenih 

razlik v ureditvi lova ni bilo, saj je do 

leta 2004 veljal lovski zakon iz leta 1976. 

Nekaj časa po osamosvojitvi je bila edino 

kriza za nabavo orožja in predvsem 

streliva. Edina dotakratna proizvajalca 

streliva sta bila PPU (Prvi Partizan Užice 

– Srbija) in Igman Konjic (Bosna in 

Hercegovina). Njihova dobava je bila 

takrat prekinjena, zunanje države pa so 

za izvoz streliva v Slovenijo zaradi vojne 

uvedle embargo. 

H: So področja vidnega napredka kot 

tudi področja nazadovanja predvsem po 

vprašanju odstrela divjadi, načrtovanja 

letnih planov. 

I: Proces pojva v naravnem okolju 

divjadi, spremembe so bile pri divjem 

prašiču. Spremembe so prišle kasneje in 

niso bile povezane z vojno. 

J: Za lovce na slabše zlasti s sprejemom 

novega zakona o divjadi in lovstvu leta 

2004. 

Na slabše 

 

 

 

Na slabše  

 

Ni bistvenih sprememb 

Nov zakon šele 2004 

Na začetku problemi z 

nabavo orožja in streliva  

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne in negativne 

spremembe  

 

 

 

 

Spremembe prišle  

kasneje  

Nov zakon leta 2004  

Spremembe na slabše 

 

26. So bile po vojni opazne spremembe 

pri ureditvi LZS ter Lovskih družin 

ter kakšne so bile te spremembe? 

A: Ne, vsaj ne na našem območju.  

B: Zakon o lovu je spremenil le to, da ni 

Spremembe pri 

ureditvi LZS in LD 

 

 

Ni sprememb 

 

Ukinitev lovskih zvez 



 

 

  

 

lovskih zvez, ki sedaj funkcionirajo le 

dogovorno. Pri nas se tudi niso 

spremenile lovske družine in smo po 

večini ostali v isti lovski družini. 

 

C: Po vojni se ureditev lovstva ni 

bistveno spremenila, model ureditve 

lovstva iz Jugoslavije, ki temelji na 

prostovoljstvu in državni lastnini divjadi 

je poseben v srednji Evropi. 

 

Č: Leta 2004 je bil sprejet novi lovski 

zakon, ki je dal velike pristojnosti 

zavodom za gozdove, LD pa  mnoge 

odvzel. Zlasti načrtovanje je prešlo v 

roke gozdarstva. Ukinjena so bila 

nekdanja Gojitvena lovišča, podeljene 

koncesije za lovišča itd. 

 

D: Spremembe so bile predvsem v tem, 

da smo sprejemali svojo lovsko 

zakonodajo, kateri  so se osnovni akti v 

LD prilagodili.  

E: Nov lovski zakon leta 2004   je  

lovstvo postavil na druge  za člane 

lovskih družin manj  prijazne temelje.  

F: Spremembe so bile opazne. Uvedla se 

je koncesnina. Uvedla se je obvezna 

lovsko čuvajska služba. Za nekatero 

divjad se je skrajšal lovopust. Na 

nekatere vrste divjadi se je prepovedal 

lov. Spremenil se je zakon o lovu, 

spremenil se je zakon o orožju, spremenil 

Iste LD  

 

 

 

 

Ni bistvenih sprememb 

 

 

 

 

 

Z novim zakonom manj 

pristojnosti LD  

 

 

 

 

 

 

 

Nova lovska zakonodaja 

 

 

 

Nov zakon slabši za lovce 

 

Opazne spremembe 

Čuvajska služba 

Skrajšani lovopusti  

Prepoved lova za 

določeno divjad 

Zakon o orožju in 

društvih 



 

 

  

 

se je zakon o društvih. 

G: Bistvenih sprememb ni bilo. V naši 

LD smo izgubili dva člana, ki sta bila iz 

Hrvaške (Reke) 

H: Tako kot se je spremenila LZS se je 

to vertikalno tudi lovska družina. 

I: Nekako so ukinili lovske zveze in nov 

zakon je oblikoval OZULe in LZ so 

prostovoljne. Novo zakonodajo smo 

dobili 2004, katera je po eni strani za 

lovce slabša. Prej so imele lovske zveze 

veliko moč kot lovska organizacija, sedaj 

pa delujemo kot društvo in ne kot stroka. 

Naredili so še novo smer OZUL 

organizacija upravljalcev lovišč po celi 

Sloveniji. Razbili so dobro delujočo 

strukturo LZS-LZ-LD. OZULi so prišli 

kot slabost. Lovske družine so na našem 

območju ostale iste. 

J: Zakon je napisan tako, da smo zdaj 

lovci le izvajalci (eksekutorji, 

likvidatorji) državnih zahtev, ki zrastejo 

v gozdarskih in naravovarstvenih krogih. 

Govorimo o nalogah pri upravljanju z 

državno divjadjo in o realizaciji odstrela, 

ki ga določa država 

Bistvenih sprememb ni 

bilo 

Izguba članov zaradi nove 

meje 

Spremembe LZS in 

posledično še LD 

 

Nova zakonodaja za lovce 

slabša   

 

Ustanovitev OZUL- slabo 

Razbita dobro delujoča 

struktura  

 

 

 

 

 

 

 

Lovci le izvajalci določil 

in nalog države  

27. Mislite, da je področje lovstva 

danes v Sloveniji ustrezno urejeno, ali 

bi predlagali drugačen sistem? 

A: Spremembe predlagam le na področju 

zaščitenih vrst ter da  bi Zavod za 

gozdove upošteval plane Lovskih družin 

in ne obratno, saj vsaka LD ve, kaj se 

Ustreznost ureditve 

lovstva v Sloveniji 

 

 

 

Spremembe predlaga na 

področju zaščitenih vrst 

Več upoštevanja LD 

 



 

 

  

 

dogaja na njihovem področju.  

B: Sistemsko je kar dobro urejeno, a bi 

morali sistem vsi spoštovat a hierarhično 

v LD je slabše urejeno in tukaj manjka ta 

pot od LZS do LD. 

 

C: Všeč mi je ureditev, da ima javno 

prednost pred privatnim. Sistem je 

odlično deloval v obdobju po 2. svetovni 

vojni, v času udarniškega dela in 

prostovoljstva. Nekaj nas je še 

zanesenjakov, ki smo pripravljeni nositi 

odgovornost vodenja lovskih družin. 

Dolgoročno mislim, da bo moralo priti 

do sprememb. LZS je zelo nenaklonjena 

že vsaki debati o spremembah sistema in 

lovce z drugačnim prepričanjem izloča. 

Č: Predlagam večjo avtonomijo krovne 

lovske organizacije s pristojnostmi tudi 

za lovske organizacije na terenu, delno 

profesionalizacijo nekaterih  opravil  

(gospodarji LD; lovski čuvaji po LD), 

večji vpliv na načrtovanje odstrela in 

predvsem na ukrepe za ohranitev 

naravnega okolja za divjad. 

D: Sistem je dobro urejen, vendar pri 

načrtovanju bi morali delati lovci sami, 

ne pa da nam vse načrtovanje diktira 

ZGS in pa razne inšpekcijske službe. 

E: Lovstvo  bi morala ponovno prevzeti 

vlogo, ki jo je imelo nekoč. Zasluga 

lovcev je, da so se ohranile številne 

živalske vrste, saj so  znali  primerno 

 

Načeloma dobro urejeno 

Več upoštevanja LD 

 

 

 

 

Dobra ureditev 

 

 

 

 

 

Dolgoročno spremembe 

 

 

Večja avtonomija krovne 

lovske organizacije 

 

 

 

Večja vloga LD 

 

 

 

Lovci bi morali sodelovati 

pri načrtovanju  

 

 

Lovstvu vrniti staro vlogo 

Večjo vlogo LD in 

lovcem  

 



 

 

  

 

gospodariti z lovišči. Danes 

gospodarjenje načrtujejo  birokrati, ki 

razmer v loviščih ne poznajo, mnenje 

lovcev pa niso upoštevana.  

F: Mislim, da je področje lova kar dobro 

urejeno, seveda bi po mojem mnenju bilo 

potrebno narediti le določene popravke v 

zakonu o lovu. Popravek bi po mojem 

mnenju moral biti pri čuvajski službi, 

katera nebi smela biti iz vrst članov v 

lovski družini. Lovopuste določenih vrst 

divjadi bi morali prilagoditi evropski 

zakonodaji. Ograjene površine bi morali 

določiti skladno z interesi upravljavcev  

lovišč. Odšteti bi jih morali od skupne 

površine lovišča. 

G: Mislim, da je glede na vse interese, ki 

se izkazujejo na tem področju sistem 

tako divjadi kot lovcem relativno dober. 

H: Samo povezovanje s krovno 

organizacijo in drugimi inštituti je dobro. 

Lovce moti to, da smo postali neplačani 

izvajalci del v lovišču pri načrtovanju pa 

naše pripombe niso uslišane. Da ne 

govorimo o škodah po divjadi (lastnik je 

država), ki jo plačujemo lovci in poleg 

tega plačujemo še koncesijo. 

I: Predlagal bi sistem, kot je bil prej, da 

bi bila piramida, kot je bila prej. Da bi 

imeli zavod za lovstvo in bi imeli 

zakonsko moč in bi lahko izdajali 

uredbe.  

J: Vloga lovcev in lovske organizacije bi 

 

 

 

 

 

Dobro urejeno 

Popravki v zakonu o lovu 

 

 

 

Prilagoditev lovopustov 

evropski zakonodaji 

Večja vloga upravljalcev 

lovišč (LD) 

 

 

 

Relativno dobra  

 

Ustrezno povezovanje s 

krovno organizacijo  

Lovci so postali neplačani 

izvajalci del v lovišču 

Lovci imajo preveč 

stroškov  

 

 

Predlagan prejšnji sistem 

ureditve  

Ustanovitev zavoda za 

lovstvo  

 

Večja vloga lovcev in 



 

 

  

 

morala biti večja glede na odgovornost 

za upravljanje z divjadjo. V bistvu smo 

društvo z majhnimi pravicami in velikimi 

obveznostmi. Kazni, ki nam grozijo, pa 

tega ne upoštevajo. Kazni so pisane za 

podjetja, ne pa za društvo z letnimi 

prihodki pod 10.000 EUR, (vključno s 

članarino 130 EUR po članu). 

lovske organizacije  

 

Premalo pravic in preveč 

obveznosti  

28. Ali se danes v lovski družini v 

pogovorih še kdaj spominjate 

dogajanja v času osamosvojitvene 

vojne? Kakšni spomini in pogledi 

prevladujejo? 

A: Ne, ker so neprijetni.  

B: Tega nihče ne omenja. Tudi, ko 

gremo na druge lovske dogodke vojne 

nikoli nihče ne omenja. Med lovci se o 

vojni sploh ne govori, je skoraj tabu 

tema. 

C: Zelo redko. Spomini so pozitivni, na 

tovarištvo v TO, na složnost, vsi smo bili 

za osamosvojitev. Moj pokojni dedek 

Rajko je bil v krajevni komisiji na 

plebiscitu, za samostojno Slovenijo. 

Spominjam se, da v našem volilnem 

okraju Fala ni bil nihče proti. 

Č: Zelo, zelo redko. Bolj se o tem 

pogovarjamo na občasnih druženjih 

veteranske organizacije – Zveze 

veteranov vojne za Slovenijo.  

D: Tisti, ki smo sodelovali, se občasno 

pogovarjamo, vendar je ogromno novih 

problemov, ki jih poizkušamo reševati. 

Pogovori v LD o 

vojni  

 

 

 

 

 

Ni pogovorov o vojni 

 

Ni pogovorov o vojni 

Tabu tema  

 

 

Zelo redko  

Pozitivni spomini 

 

 

 

 

 

Zelo redko 

 

 

 

 

Občasno  

 



 

 

  

 

E: Da pogovori v lovskih sredinah 

potekajo  tudi o naši preteklosti, tako kot 

o lovskih dogodivščinah, kot tudi  o 

dogodkih v času osamosvajanja.  

F: Spominjamo se, če ne drugače, kadar 

se udeležujemo  pogonov, kateri se 

izvajajo na predelu, kjer sem osmatral  

karavlo v Brestovici v vojni. 

G: Včasih. Osebno se ne udeležujem 

skupnih lovov in podobnih oblik 

druženja, zato o tem ne vem kaj dosti. 

H: Redki so pogovori o agresiji na 

Slovenijo. Lovci se sprašujejo za koga 

smo se borili, ko vidijo, kaj se dogaja na 

politični ravni in gospodarski. 

I: Dandanes ni zaključka skupščine, ko 

smo sproščeni in je vedno govora o 

vojni, kako se kdo spomni, kje in kaj smo 

delali. V sporočenem dialogu pride tudi 

ta tema, saj smo bili takrat  zelo aktivni 

pri naši lovski koči.  

J: Se pogovarjamo in obujamo spomine. 

Mlajših lovcev pa skoraj ni, niti jih to ne 

zanima. 

Pogovori potekajo tudi o 

dogodkih v 

osamosvojitveni vojni  

 

Dogajanj se spominjajo 

na pogonih 

 

 

 

Včasih 

 

Redko  

Sprašujejo se za kaj so se 

borili glede na današnje 

stanje  

 

 

 

 

 

 

Pogovori in obujanje 

spominov 

29. Ali bi želeli še kaj dodali? 

A: Ne.  

B: Ne. 

C: Ne. 

Č: Lovci smo bili aktivni deležniki 

osamosvojitvene vojne  za Slovenijo in 

tega deleža nam nima nihče pravice 

odvzeti. Sploh pa ne zgodovinopisje. 

D: Ne  

Odprto vprašanje, 

dodatne 

informacije, 

mišljenja   

 

Ne 

Ne 

Ne 

Lovci so aktivno 

sodelovali v vojni in tega 

jim ni mogoče vzeti  

 

Ne 



 

 

  

 

E: Upam, da ti bo uspelo predstaviti  

vlogo lovcev v osamosvojitvenih 

dogodkih tako, da bo to prispevalo k  

pravilnemu in poštenemu vrednotenju 

njihovih dejan in zaslug.  

F: Ne.  

G: Ne.  

H: Ne. 

I: Lovci bi morali imeti večjo vlogo pri 

upravljanju z divjadjo in lovom, naša 

vloga je premajhna. Mi največ vemo o 

divjadi, smo sestavni del narave, saj smo 

vsak dan v naravi. Mi ogromno delamo 

za državo in zato bi nas morali bolj 

upoštevati.  

J: V tej državi ni nikogar, ki bi vsaj malo 

zaustavil apetite »osamosvojiteljev«.Čast 

komur čast, ker si jo je z žrtvovanjem 

zaslužil. Za deset dni vojne prejeti 

najrazličnejše bonitete pa je le malo 

preveč (dopolnilno zdrav. zavarovanje, 

odlikovanja itd.). Starejši vemo, kako je 

to šlo po vojni 1941-45. Priznanih je bilo 

veliko pravic, marsikdaj tudi 

nezasluženo.  

 Mislim, da smo lovci malo pozabljeni, 

vendar je po 27 letih čas za popravo 

napak šel nepreklicno mimo. In če bodo 

v lovskih zbornikih namesto lovcev 

govorili in pisali svojo resnico samo 

vojaki in miličniki, takega zbornika nihče 

ne potrebuje. 

 

Pravilna predstavitev 

vloge lovcev  

 

 

Ne 

Ne 

Ne 

Zaželena bi bila večja 

vloga lovcev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovci so po vojni 

pozabljeni 

Zbornik pričevanj lovcev 

 


