
                                                                      
 

 

                                                           
 

  

 

 

Konec oktobra že 4. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije 
 

 

 

Spoštovane lovke in lovci, sponzorji in donatorji, 

 

vljudno vabljeni na 4. Dobrodelni ples Lovske zveze Slovenije, ki bo potekal v petek, 27. 

oktobra 2017, z začetkom ob 19. uri v gostilni in restavraciji Avsenik »Pri Jožovcu« v 

Begunjah na Gorenjskem.  

 

Tudi tokrat bo dogodek namenjen zbiranju sredstev za solidarnostni Zeleni sklad LZS. Z 

Zelenim skladom zagotavljamo solidarnostno pomoč našim lovkam in lovcem oziroma 

njihovim svojcem v izrednih življenjskih situacijah. Želimo si, da teh ne bi bilo, a žal je tako, 

da nesreča nikoli ne počiva in življenje prinese marsikatero preizkušnjo. Med lovci veljata 

posebna solidarnost in tovarištvo, zato želimo kot krovna lovska organizacija s vašo pomočjo 

pomagati svojim lovskim tovarišem in njihovim družinskih članom v stiski. Zeleni sklad je 

prav zaradi dobrodelnih plesov lahko namenil denarno pomoč najbolj potrebnim in tako smo 

letos že pomagali dvema lovcema v Ljubljani in Ribnici, ki jima je pogorel dom.  

 

To dejstvo je lahko v ponos vsem umetnikom, ki so in bodo prispevali svoja dela za uspešno 

dražbo, številnim donatorjem, ki so nas in nas bodo podprli, organizatorjem prireditve in ne 

nazadnje vsem udeležencem dosedanjih dobrodelnih plesov LZS.   

 

Soorganizacijo 4. Dobrodelnega plesa je prevzela Zveza lovskih družin Gorenjske, saj lahko 

na ta način območna zveza osrednjo lovsko dobrodelno prireditev približa svojim članom in 

se obenem predstavi celotni slovenski lovski javnosti. 

 

Donacije še vedno sprejemamo. Kakršnekoli pomoči v obliki sponzorstva pri organizaciji 

dobrodelnega plesa, donacije za Zeleni sklad ali podarjenega umetniškega dela bomo zelo 

veseli. Svojo pripravljenost nam lahko sporočite na elektronski naslov: janina.zagar@lovska-

zveza.si. 

 

Za plesno glasbo bo poskrbel priznani ansambel Veseli svatje, izborno kulinariko pa bo 

zagotovila gostilna in restavracija Avsenik iz Begunj. V nadaljevanju si oglejte izbrana 

jedilnika z vrhunsko kulinarično ponudbo in ob naročilu vstopnic sporočite, kateri jedilnik ste 

izbrali. Če jedilnika ne boste izrecno navedli, vam bomo postregli divjačinski jedilnik. 

 

Naročilo vstopnic (priložnostnih značk) sprejemamo najkasneje do 16. oktobra 2017 na 

elektronskem naslovu lzs@lovska-zveza.si. Cena vstopnice vključno z večerjo je 25 EUR. 

Znesek naročenih vstopnic boste nakazali na TRR LZS št. 02010-0015687097 s pripisom 

Donacija za Zeleni sklad LZS. 
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Če imate morda pomisleke o udeležbi na prireditvi, v razmislek pripenjamo naslednje besede, 

ki so bile objavljene v Lovcu iz leta 1911 ob najavi dobrodelnega lovskega plesa:»Tudi naj se 

ne misli, da je ples namenjen samo gospodi. Na ples pride lahko kmet ali gospod, vsak bo mili 

in drag gost našega društva.« 

 

Za lovke in lovce je zaželen lovski kroj.  

 

Na svidenje na Dobrodelnem plesu!  

Lovski zdravo! 

                        
 

 



                                                                      
 

 

                                                           
 

  

 

 

 

DIVJAČINSKI MENI: 

 

divjačinska pašteta  s popečenim kruhom 

********** 

ajdovi krapi z ocvirki 

********* 

pretaknjeno jelenovo stegno v lovski omaki s pehtranovim štrukljem 

in hrustljavo ocvrtimi svaljki z mandlji, hruška in brusnice 

********* 

solata z radičem in motovilcem 

******** 

pečeno jabolko nadevano z orehi in  s kepico orehovega sladoleda 

 

 

MESNI MENI: 

 

bučna juha 

********** 

ajdovi krapi z ocvirki 

********** 

svinjski medaljon s tepkami v čokoladno balzamični omaki, kostanjev pire 

in popečene korenčkove slamice 

********* 

solata z radičem in motovilcem 

******** 

pečeno jabolko nadevano z orehi in  s kepico orehovega sladoleda 

 


