
Spoštovane kinologinje in kinologi, cenjeni lovski tovariši in tovarišice, dragi gostje 
 
Prisrčno pozdravljeni  na današnji slovesnosti ob praznovanju 40 obletnice delovanja Lovsko 
kinološkega društva Gorica-Nova Gorica. 
V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da lahko danes  med nami pozdravim  prvega podpredsednika  
naše krovne organizacije Kinološke zveze Slovenije, Romana Rovanška.  
Našemu vabilu se je prijazno odzvala tudi Lovska zveza Slovenije in danes je z nami  podpredsednik 
Aleš Klemenc. 
V veliko veselje mi je, da  ste se našemu vabilu prijazno odzvali tudi predstavniki lovskih družin, s 
katerimi naše društvo sodeluje, čez 30  vas je zato bi bilo predolgo če bi vse našteval. Kako pomembno 
je sodelovanje s sosednjimi Lovsko kinološkimi društvi se je pokazalo lansko leto, hvala vam in prijazen 
pozdrav kolegom in prijateljem z Gorenjskega, Idrijskega, Postojnskega in Obalno kraškega LKD. 
Seveda brez vas spoštovane članice in člani  društva ne bi mogli obstajat in delovati. Vesel sem, če ste 
morebiti danes na naše praznovanje pripeljali  tudi vaše partnerje ali partnerice. Na naših lovskih poteh 
in pri naših kinoloških aktivnostih smo povečini sami, zato je prav, da se jim vsaj ob takšnih priložnostih  
vsaj malo oddolžimo.  
Kako smo pred 40 leti začeli  delovati kot društvo, smo napisali  že v našem zborniku ob 30 obletnici 
delovanja. Seveda kinologija  predvsem lovska ni stara samo 40 let. Več kot 110 le  minilo  je od začetka 
delovanja organiziranega  lovstva na Slovenskem. Upam, da bomo leta 2021 z veseljem praznovali 100 
letnico  organizirane kinološke dejavnosti na slovenskem, ki se je začela z ustanovitvijo Kluba ljubiteljev 
ptičarjev. Zgodovinske dejstva so  takšna, in lovci se lahko pohvalimo, da so  naši predhodniki  lovci  
začeli  organizirati in postavljati okvirje za današnjo   organiziranost kinologije na slovenskem. 
V življenju posameznika, v delovanju društva so vzponi in padci, so  veseli pa tudi maj veseli, če že ne 
žalostni trenutki. Sam v kinologiji ne delujem dolgo, nekaj manj  kot 30 let. Ker sem  v nekaterih 
obdobjih deloval tudi v okviru  naše krovne organizacije, njene poti in stranpoti, teh je v zadnjem 
obdobju sorazmerno veliko, dobro poznam. Gotovo ni današnja slovesnost namenjena temu, da bi  
obtoževali, da bi  se ukvarjali s preveč resnimi temami. Za takšne  razgovore in razmišljanja so  druge 
priložnosti, tako v okviru kinološke, kakor tudi lovske organizacije. Saj veste, del naših aktivnosti, 
predvsem z vzrejo in vzgojo lovskih psov je povezano z pravili delovanja v okviru kinološke  organizacije. 
Ko pa začnemo pse preizkušati za njihovo delo v loviščih se  srečujemo tako s kinološkimi kakor tudi z 
lovskimi pravili. In na koncu te poti  so ustrezno  usposobljeni psi  zvesti lovski pomočniki lovcem, pa 
tudi pomemben del  zahtev  za izvajanje koncesijskih pogodb  upravljavk lovišč, torej lovskih družin.  
 
V četrtek sem bil na izredni skupščini Kinološke zveze Slovenije. Tako kot običajno in že videno, ne 
samo enkrat. Nekaterim  znancem, kinologom, tako lovskim, kot športnim sem  izrazil moj dvom, da je 
ta generacija tako lovskih, kakor tudi športnih kinologov  sposobna  urediti razmere na področju 
kinologije. O veliko stvareh je tekla razprava, predvsem pa o denarju, pravniških zapletih, statutih in 
pravilnikih, samo o psih ni bilo izrečene nobene besede.   
Nihče se ne vpraša, kje so razlogi, da sta  v okviru našega društva  pred devetimi ali desetimi leti naša 
vzrejno tetovirna referenta pregledala legla  v katerih se je skotilo več kot sto mladičev lovskih psov. 
Danes je teh  petkrat manj. Imeli smo dobre vzreditelje in jih imamo še. Mnogi pa se zaradi tega, ker 
so lovski psi podcenjeni, ker je potrebno pri vzreji  premagati različne birokratske ovire, ker moraš biti 
vešč računalnika, ker moraš  izdatno financirati različne veterinarske preglede in teste, se za vzrejo ne 
odločajo več. O tem bi se morali pogovarjati  v okviru Kinološke zveze in njenih strokovnih organov. O 
tem bi se morali pogovarjati v okviru Lovske zveze Slovenije  in njene komisije za lovsko kinologijo.  
Ne, ne, mi se o tem ne pogovarjamo, se pa prerivamo, kdo bo ocenil in preizkusil tistih ducat  lovskih 
psov, kot da  je to neka podjetniška  dejavnost, s katero društvo ali zveza ustvarja profit in dohodek. 
Potrebno je seveda povedati, da to ni nikjer drugje v Sloveniji razen na ožjem  Goriškem. Do sedaj, se 
tudi zaradi  razuma, ki je prevladal v lovskih družinah in pri lovcih, ta nova praksa, ko neka kinološka 
komisija organizira kinološke prireditve,  ni pretirano uspešno uveljavila.  Strošek kinološke prireditve  
je približno enak ali kinološki sodniki ocenijo in preizkusijo enega, tri ali pa osem psov, kot jih lahko pri 
nekaterih prireditvah, na ocenjevanju zunanjosti pa še bistveno več.  



Zadnje desetletje smo se  trudili naše poslanstvo  opravljati po naših najboljših močeh in znanju, tako 
kot  so se trudili  v preteklosti naši predhodniki. Imamo  kaj pokazati, imajo kaj pokazati naši člani 
vodniki različnih pasem psov. Na razstavah, tekmovanjih in na preizkušnjah dosegajo  odlične rezultate, 
ki ne pridejo sami po sebi. Potrebno je veliko dela s psi, ki  je na koncu kronano z uspehom. O vseh teh 
uspehih  smo nekaj zapisali tudi v naši kronologiji zadnjega desetletja.  
Trenutno je po naših ocenah v lovskih družinah še dovolj lovskih psov, ki lovcem pomagajo pri  
doseganju vseh tistih  zahtev, ki jih pred lovske družine upravljavke lovišč postavljajo koncesijske 
pogodbe. Bo tudi čez nekaj let tako? Bo dovolj mladih lovskih tovarišev, ki se  bodo odločili  ne samo 
za  članstvo v lovski družini in ne samo  za nakup dobrega orožja in ostalih lovskih pripomočkov, temveč 
tudi  za nakup lovskega psa.  
Našega poslanstva  prav gotovo ne bi mogli  zadovoljivo  opravljati, brez sodelovanja  z lovskimi 
družinami, za kar se jim  iskreno in toplo zahvaljujemo. Na vaše sodelovanje spoštovali lovski tovariši 
računamo tudi v prihodnje.  Verjetno smo eno redkih Lovsko kinoloških društev, ki  imamo kot organ 
društva  tudi strokovno komisijo, ki jo sestavljajo kinološke sodnice in sodniki, člani našega društva. 
Upravni odbor skupaj s strokovno komisijo  načrtuje  tako upravno kot strokovno delo našega društva.  
Mislimo, da je prav tako.  Hvala vam spoštovane članice in člani upravnega odbora in strokovne 
komisije za  vaš prispevek k uspešnemu delovanju našega društva. V letošnjem letu nam je ministrstvo 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu. Smo  
edino Lovsko kinološko društvo s takim statusom.  Torej imamo še en dokaz več, da je naše delo  
transparentno, odgovorno in v javno korist. Prav v teh dneh zaključujemo s postavitvijo nove spletne 
strani. Veliko možnosti nam bo dala. Tudi to, da si boste lahko ogledali  video  posnetek današnje 
slovesnosti, ki ga bo o tem ne dvomim uspešno zmontiral moj prijatelj Vid Šibelja.   Da se bodo 
zainteresirani,  brez velikih težav  včlanili v društvo,  ali da se boste lahko neposredno prijavili za 
udeležbo na posamezni kinološki prireditvi.  
Seveda bomo vedno veseli tudi tistega neposrednega, človeškega stika, pogovora in druženja ob 
različnih priložnostih. Hvala vsem, ki ste se trudili,  da lahko danes praznujemo. Nikogar ne bom 
posebej imenoval, tisti ki ste bili ves čas zraven pa veste, kdo je  bolj ali manj zaslužen.  
Veliko uspehov vam želim z vašimi psi, ker lovcem jesenski čas prinaša  še posebne čare individualnih 
in skupnih lovov, vam želim  dober pogled.  
Veliko zdravja  vam želim, da se bomo čez deset leto zopet srečani na  podobnem praznovanju pol 
stoletja delovanja Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica.  
 
Solkan 12.10.2019          Angel Vidmar 
 

 
VELJA GOVORJENA BESEDA 

  


