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POROČILO  LKD GORICA-NOVA GORICA 
ZA LETO 2020 

 
Spoštovane članice in člani  LKD Gorica-Nova Gorica. 
 
Kako bi lahko drugače začel moje poročilo kakor s tistim, kar ste v letu 2020 tudi sami občutili. Omejitve, 
prepovedi gibanja, prepovedi prireditev, omejitve pri izvajanju lova, omejitve sestankov….. Vse to nam je  
krojila epidemija in zdravstvene omejitve v naši državi in širše. 
Tudi za leto 2020 smo planirali  organiziranje  različnih kinoloških prireditev, da bi lahko vodnikom lovskih 
psov omogočili  izobraževanje  in preizkuse lovskih psov, ki so potrebni in zakonsko obvezujoči za  
uporabo lovskih psov v loviščih. Še pred  ukrepi zaradi epidemije, nam je uspelo izpeljati zbor članov. 
Poleg ostalih  obveznosti, ki jih je potrebno za zboru izpeljati, različna poročila, plani in programi, smo 
obravnavali tudi analizo iskanja zastreljene divjadi. Prisluhnili pa smo tudi zanimivemu predavanju  
veterinarke Maje Kenda iz Tolmina o prvi pomoči pri psih. 
 
Že takoj v začetku leta 2020 smo vodnike mladih lovskih psov povabili, da se udeležijo tečaja  osnovnega 
šolanja lovskih  psov po programu VP-1. Tako kot že nekaj zadnjih leta sta tečaja potekala  v Volčah pri 
Tolminu, kjer sta tečaj vodila Razpet Peter in Leban Ivan. Tečaj v Volčah je obiskovalo 9 tečajnikov. Praksa 
zadnjih nekaj let je tudi ta, da lahko na tečaj v naši organizaciji pridejo tudi vodniki nelovskih psov, 
predvsem iz okolja, kjer tečaj poteka. Tudi na ta način promoviramo naše delo in naše aktivnosti. V 
Lokavcu pri Ajdovščini je tečaj vodila Hana Lozej. Tečaja  so je udeležilo pet vodnikov z lovskimi psi. Kot 
sem že zapisal je tudi izvedbo tečaja  onemogočala  epidemija, zato se je  zavlekel. V zadnjih letih tudi ne 
prakticiramo več  polaganja izpitov po končanem tečaju. Ugotovili smo namreč, da je za vodnike 
predvsem zadovoljstvo, da  pridobijo določena znanja  in veščine, predvsem pa, da  se pri socializirajo in 
kasneje vodnikom ob preizkušnjah,  pa tudi  ob vsakodnevnem bivanju v različnih okoljih ne povzročajo 
težav.  
Vse je bilo pripravljeno tudi za organizacijo  ocenjevanja zunanjosti, tako kot že nekaj preteklih let  na 
kotalkališču v Solkanu. Žal smo morali prireditev odpovedati. Ob odpovedi pa smo vodnikom obljubili, da 
bomo  ocenjevanje opravili  vzporedno  z jesenskimi kinološkimi prireditvami. Seveda  smo morali za 
izvedbo tega, spremembo našega programa prireditev prijaviti Kinološki zvezi Slovenije. Veliko dela je 
bilo tudi z usklajevanjem  in vabljenjem sodnikov, saj se pogosto zgodi, da  sodniki za delo nimajo licenc 
tudi za ocenjevanje zunanjosti. Da je vse potekalo tako kot mora,  je od prijav naprej, do vabljenja 
sodnikov z odličnim delom poskrbel tajnik Jožko Vidmar za kar mu gre velika zahvala.  
V spomladanskem delu smo  v lovski družini Fajti Hrib organizirali še  pomladansko vzrejno preizkušnjo za 
ptičarje. Sodnika sta na tej osnovni preizkušnji ocenila 8 ptičarjev.  
Nekaterih aktivnosti pri učenju psov  vodniki enostavno sami ne uspejo izpeljati. Ena izmed teh je tudi 
preizkušanje psov jamarjev za delo v umetnem rovu. Tako smo 22. avgusta organizirali  pri umetnem 
rovu na Tokaju  trening  jazbečarjev in terierjev. Na trening smo povabili tako naše vodnike jamarjev, 
kakor tudi  vodnike jamarjev  sosednjih LKD, ki umetnega rova nimajo. Na Tokaju pri Lokavcu je poleg 
treninga potekalo še prijetno druženje vodnikov in lovcev. Za  pomoč se seveda iskreno zahvaljujemo 
tudi  vodstvu in članom lovske družine Hubelj  Ajdovščina.  
Jesen je tako kot vsako leto prinesla  veliko angažiranja in aktivnosti za izpeljavo kinoloških prireditev. 
Začeli smo s preizkušnjo jamarjev v lovski družini Hubelj , kjer je bilo  v delu preizkušenih 6 psov. Pri treh 
psih pa je bila opravljena tudi ocena zunanjosti. 
V sodelovanju z Brkinsko Kraško zvezo lovskih družin in  LD Tabor Sežana smo  organizirali  preizkušnjo  
lovskih psov po umetni krvni sledi. Preizkušnje se je udeležilo 6. vodnikov lovskih psov različnih pasem. 
Polovico izmed njih je bilo na umetni krvni sledi uspešnih. Na tej preizkušnji sta bili opravljeni tudi dve 
ocenjevanji zunanjosti.   



Jesensko preizkušanje psov ptičarjev  je bilo opravljeno v sodelovanju z  LD Kobarid. Delovno je bilo 
preizkušenih  7 psov ptičarjev različnih pasem. Poleg tega pa je bila pri šestih psih opravljena tudi ocena 
zunanjosti.  
Če je bilo  na našem območju  v preteklih letih veliko šarivcev, predvsem nemških prepeličarjev se je 
njihova številčnost v zadnjem obdobju bistveno zmanjšala. Na preizkušnji v lovski družini Sabotin so bili 
tako delovno preizkušeni le štirje nemški prepeličarji. Pri dveh izmed njih pa je bila opravljena tudi ocena 
zunanjosti.  
Zaradi načinov lova je na območju delovanja našega LKD vedno največ vodnikov psov goničev. Vsako leto 
tako organiziramo po dve preizkušnji za  goniče. Tudi v letu 2020 je bilo tako. Prvo preizkušnjo smo 
organizirali v sodelovanju z lovsko družino Dobrovo. Vodniki so na preizkušnjo pripeljali  13  psov. Na tej 
preizkušnji je bilo opravljenih tudi 14 ocenjevanj zunanjosti goničev.  
Drugo preizkušnjo smo imeli planirano  skupaj z lovsko družino Videž Kozina. Tudi na to preizkušnjo je 
bilo prijavljenih 15 lovskih psov, prav toliko pa  bi opravili tudi ocen zunanjosti. Žal preizkušnje nismo 
uspeli organizirati, predvsem zaradi prepovedi gibanja in potovanja med občinami.  
 
Leto 2020 je tudi konec mandatnega obdobja, ki se bilo zelo zahtevno iz različnih pogledov. Zaradi  
ukrepov  KZS zoper naše društvo smo hodili po odvetniških pisarnah. Na koncu se je  novo vodstvo KZS le 
zavedalo, da so bili ukrepi neupravičeni. Nekateri so  pokazali svoje prave obraze in društvo zapustili. 
Kakor koli, društvo je  praznovalo 40 letnico delovanja. To  smo proslavili,  kot se za urejeno društvo 
spodobi.  
V delovanje društva zaupa še vedno veliko  posameznikov, ki so člani  društva. Prav tako društvu in 
njegovemu delovanju zaupa 34 lovskih družin, ki delujejo na območju treh  področnih zvez lovskih družin. 
Tudi v prihodnje se je potrebno truditi za dobro sodelovanje z lovskimi družinami, vodniki lovskih psov in 
ne nazadnje  tudi z našimi fizičnimi člani, ki jih je  vsako leto več v letu 2021 že več kot 250.  
Prepričan sem, da društvo tudi v strokovnih kinoloških krogih uživa  ugled, ki se kaže v strokovnem delu 
kinoloških sodnikov, ki so člani našega društva, pri organizaciji  različnih kinoloških prireditev, ki jih 
organizira naše društvo. Tudi v prihodnje  se je potrebno truditi, da se bodo naši člani in članice odločali 
za  izobraževanja in pridobitev različnih kinoloških nazivov  vse do kinološkega sodnika. Žal to ni odvisno 
samo od nas temveč tudi od »politike« KZS. V društvih pa občutimo pomanjkanje mladih kinoloških 
sodnikov, predvsem lovcev, ki lahko ocenjujejo delo lovskih psov. Trudimo se sodelovati tudi s sosednjimi 
lovsko kinološkimi društvi, saj smo mnenja, da nas le povezovanje  pelje k našemu  skupnemu cilju, to pa 
je čim uspešneje  delovati v dobro  kinologije, vodnikov lovskih psov in lovskih družin, ki jim kot 
koncesionarjem zakonodaja   določa tudi nekatere obveznosti na področju kinologije in lovskih psov.  
 
Članarina LKD je 15,00 € in je že dolga leta nespremenjena zato predlagamo, da tako ostane tudi v 
prihodnje. Upam, da ste je tudi že plačali. Samo za leto 2021 pa smo se odločili, da  prispevek  lovskih 
družin, ki ga plačujejo za delovanje strokovnega dela LKD zmanjšamo iz 2.5 € na 1 €. Vemo, da se tudi v 
LD zaradi različnih vzrokov zmanjšujejo prihodki. LKD je v preteklih letih deloval racionalno, v letu 2020 
so nam ob poravnavi s KZS povrnili sodne stroške,  zato smo na UO sprejeli tudi takšno odločitev, 
verjamemo, da jo bo potrdil tudi zbor članov. 
Tudi v letu 2021 načrtujemo  podobne kinološke prireditve, kot pretekla leta. Če bo izkazan interes s 
strani  lovskih organizacij, vzrejnih komisij  ali pasemskih klubov po sodelovanju in skupnem organiziranju  
tudi bolj zahtevnih prireditev  državnega ali mednarodnega ranga  smo nato sodelovanje vedno 
pripravljeni.  
Po dolgih letih vodenja  društva se  z letošnjim letom od te funkcije  poslavljam. Zadovoljen sem, da smo  
v vseh teh letih skupaj naredili veliko dobrega. Seveda društvo na mojo pomoč v kolikor jo bo 
potrebovalo še vedno lahko računa. Čas pa je, da  se v delovanje organov društva  vključijo mlajši 
kinologi. Prepričan sem, da bodo mladi znali popeljati  društvo   v nova desetletja uspehov.  
 
S kinološkimi pozdravi 
                                                                       
Lokavec, marec 2021                      

                      Angel Vidmar 
Predsednik LKD Gorica- Nova Gorica 


