LOVSKI TABOR MLADIH IN OSEB Z MOTNJAMI V RAZVOJU
Prijavitelj operacije: Društvo za ohranjanje lovske kulture
Partnerji: Lovska družina Bistra Črna na Koroškem, Lovska družina Pogorevc Črna na Koroškem,
Lovska družina Koprivna – Topla Črna na Koroškem, OŠ Črna na Koroškem, Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem
Vrednost operacije: 7.438,39€
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 5.386,82€
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1.4.2021 - 30.9.2021
Ozadje operacije
Občina Črna na Koroškem je po površini ena izmed največjih v Sloveniji in tudi med najredkeje poseljenimi. To
pomeni, da imamo lokalne lovske družine zahtevno nalogo pri skrbi za naravo in populacijo divjadi, saj nam
primanjkuje članov oz. podmladka, naslednikov…
Da bi lažje poskrbeli za območje v smislu varovanja narave, ekologije, sobivanja v naravnem okolju in dvig lovske
kulture, se povezujemo z lovskimi družinami na območju Mežiške doline, regije in tudi čez mejo v Avstrijo. Hkrati
pa si prizadevamo, da bi naše poslanstvo čim bolje predstavili mladim, mladostnike zbližali z naravo in njenimi
zakonitostmi…
Poudarki operacije:
Organizacija in izvedba Lovskega tabora
Po naših izkušnjah je to uspešna oblika dela z mladimi, saj udeleženci teoretično in praktično spoznavajo divjad,
ter nelovne vrste, ki živijo na tem območju. Skozi predavanja, praktične predstavitve in izkustvena doživetja mlade
podučimo, da je lovstvo veliko več, kot le lov. Mladim na prijazen način predstavimo kako pomembna dejavnost je
lovstvo in njegovo vlogo za zdravje celotnega ekosistema. Udeležencem lovskega tabora pokažemo, kako lovci
opazujemo, hranimo, sledimo in v vseh pogledih skrbimo za živali na našem območju. Udeleženci tabora pa
spoznavajo tudi osnove preživetja v naravi.
Organizirane aktivnosti za mlade z zmernimi motnjami v razvoju
V operaciji pa posebne aktivnosti namenjamo tudi mladim z zmernimi motnjami v razvoju (gojenci CUDV Črna), ki
jih prav tako povabimo na lovski tabor. Naše mnenje je, da nihče ne sme biti prikrajšan za možnost učenja,
spoznavanja novih stvari, predvsem pa ne za možnost pristnega stika z naravo.
-

Nakup opreme za lažje izvajanje aktivnosti za mlade in za osebe z motnjami v razvoju in tudi za
splošno javnost
Ena izmed aktivnosti operacije bo tudi nakup »pomične učilnice«. Tri lovske družine, ki delujemo na območju
občine Črna (naši člani pa prihajajo z območja celotne Mežiške doline) združujemo svoja prizadevanja tudi pod
okriljem Društva za ohranjanje lovske kulture Črna. Za izvajanje aktivnosti seveda potrebujemo tudi nekaj
opreme. Zavzeli smo enotno stališče, da ne bi bilo smiselno, da vsaka družina zase kupuje opremo. Dogovorili
smo se, da Društvo za ohranjanje lovske kulture Črna kupi opremo, ki jo bomo potem koristile vse lovske družine
za izvajanje skupnih in tudi samostojnih aktivnosti. Oprema bo, kadar ne bo v uporabi pri eni izmed lovskih družin,
shranjena v Lovski koči LD Bistra Ježevo.

Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
-

Namen operacije je povezovanje lovskih družin na območju Mežiške doline, regije in tudi čez mejo v
Avstrijo z namenom varovanja narave, ekologije, sobivanja v naravnem okolju in dviga lovske kulture.
Namen operacije pa je tudi širjenje našega poslanstva in prenos le tega na mlade, njihove starše …
Namen je tudi širiti pomen ekologije in varstva narave med mladimi in širšo populacijo.

Kratkoročni cilji operacije:
- približati naravo mladostnikom in osebam z zmernimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju
- promocija lovstva na območju Mežiške doline – sodelovanje lovskih družin in prenos dobre prakse lovskih
taborov za mlade tudi v druge lovske družine

Aktivnosti operacije

Aktivnost 1: Vodenje in koordinacija operacije
Vsebinsko in finančno spremljanje izvajanja operacije, kakor tudi poročanje o izvedbi, prevzame vodilni partner –
Društvo za ohranjanje lovske kulture Črna. Ker člani društva nimajo veliko izkušenj z izvajanjem tovrstnih
operacij, so se za pomoč in svetovanje dogovorili s svetovalno službo pri A.L.P. PECA d.o.o.. Stroški pri aktivnosti
ne nastajajo.
Aktivnost 2: Nakup opreme za pomično učilnico
Za izvajanje aktivnosti za različne ciljne skupine potrebujejo lovske družine opremo:
-

Računalnik in projektor
Fotoaparat
Vabila za klicanje živali, kot na primer volovski rog za oponašanje jelenjega ruka, piščalka za klicanje
srnjaka in drugo.
Zračna puška
Predavateljska miza in 30 stolov za postavitev predavalnice
Enotna oprema za sodelujoče: šilt kape in majice za mladino na taboru in enotne jakne za predavatelje
oz. mentorje na taboru
Učna gradiva: Knjige kot so Divjad in lovstvo, Stopinje in sledovi divjadi, Maja in Marko z lovcem na lovu,
… CD ali videokasete o posameznih vrstah divjadi.

Aktivnost 3: Vzpostavitev in delovanje delovne skupine
Delovno skupino bodo sestavljali člani iz sodelujočih lovskih družin z območja Mežiške doline in tudi širše. Poleg
domačih treh lovskih družin bodo predvidoma sodelovali še: LD Peca – Mežica, LD Prežihovo - Ravne na
Koroškem, Klub prijateljev lova Celovec, LD Slovenj Gradec in Koroška lovska zveza.
- delovna skupina bo pripravila program tabora za mlade in za osebe z zmernimi motnjami v telesnem in
duševnem razvoju,
- člani skupine si bodo med seboj razdelili področja/vsebine – imenovani si bo zagotovil ekipo za izvedbo vsebine
izmed članov lovskih družin in poskrbel za potrebno materialno podporo.
- delovna skupina bo delovala tudi po zaključku operacije, kar bo potrdila s podpisom Pisma o nameri. Njena
naloga pa bo delati na prenosu dobre prakse tudi na območje drugih lovskih družin v Mežiški dolini –
organiziranje taborov za mlade.
Aktivnost 4: Organizacija in izvedba lovskega tabora
Okvirne vsebine lovskega tabora:
•
Seznanitev s cilji, načinom dela in medsebojno spoznavanje sodelujočih ob prisotnosti staršev
•
Osnove o ekologiji in varstvu okolja, sobivanje v naravnem okolju, škode po in na divjadi
•
Teoretično spoznavanje lovnih in nelovnih vrst s pomočjo prepariranih živali in filmi
•
Zgodovina lova, namen lova, lovska organiziranost in načini izvajanja lova
•
Slovenski lovec, njegova etična načela in lovska kultura, lovski običaji
•
Lovska kultura – lovske zgodbe, pesmi, oponašanje živali v naravi,…
•
Praktično spoznavanje vrst živali na lovu z izkušenimi lovci
•
Poizkusno streljanje z zračnim orožjem z osnovami ravnanja z orožjem
•
Seznanitev s prehrano, ki jo nudi narava
•
Bivanje v posebnem okolju, na preži, v lovski koči z vrstniki
Predvidena organizacija tabora:
•
•
•

Predstavniki delovne skupine sodelujejo z mentorji na OŠ Črna in CUDV Črna pri določitvi termina
izvedbe tabora in pri formiranju skupin udeležencev
Pripravi se prostor in zagotovi materialna podpora za izvedbo tabora
Izvedba tabora v dveh dneh za okvirno število udeležencev – 20 učencev OŠ Črna in 10 gojencev iz
CUDV.

Rezultati operacije
- izveden dvodnevni tabor za mlade iz OŠ in gojence iz CUDV na katerem smo približali naravo mladostnikom in
osebam z zmernimi motnjami v telesnem in duševnem razvoju
- Vzpostavljena delovna skupina in podpisano Pismo o nameri za nadaljnje sodelovanje lovskih družin za prenos
dobre prakse lovskih taborov za mlade v druge lovske družine

