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Spoštovane članice in člani, ter lovske družine upravljavke lovišč, ki sodelujete z LKD Gorica! 

Dovolite, da vam predstavim aktivnosti, ki so se dogajale v preteklem letu na področju lovske kinologije v 

našem društvu, kot so se terminološko razvrščale. 

TEČAJA VP-1 V LOKAVCU se je udeležilo 14 vodnikov psov in sicer 13 vodnikov lovskih psov in en vodnik 

border colia. Udeležba po pasmah: dva brak jazbečarja, dva resasta jazbečarja, en bavarski barvar, trije 

ptičarji, en kratkodlaki jazbečar, en nemški lovski terier dva brandl braka, en posavski gonič, en srbski 

gonič in en border colie. Zaradi številčnosti so bili tečajniki razdeljeni v dve skupini. Tečaj je potekal  

dvakrat tedensko. Zaključek tečaja z družabnim srečanjem je bil 12. maja 2021. Ob tem velja pohvaliti vse 

tečajnike, ki so se redno in marljivo udeleževali tečajev. 

TEČAJA VP-1 VOLČE se je udeležilo 14 vodnikov psov. Med udeleženci so bila 4 dekleta. Zastopane so bile 

naslednje lovske pasme: štirje slovaški kopovi, en brandl brak, en nemški prepeličar, en brak jazbečar, en 

nemški lovski terier in en baset, ter dve športni pasmi: tibetanski terier in trije border collie. Zaključek 

tečaja z družabnim srečanjem  je bil v četrtek, 20. 5. 2021. 

OCENJEVANJE ZUNANJOSTI 27.03.2021 se je odvijalo na kotalkališču v Solkanu za vse pasme lovskih 

psov. Na prireditev se je prijavilo 46 vodnikov lovskih psov, ocenjenih je bilo 38 psov. Sedmim vodnikom  

smo na priporočilo sodnika izdali potrdila z namenom, da bodo ocenjeni na delovni preizkušnji, en pes pa 

ni bil ocenjen.  

POMLADANSKA VZREJNA PREIZKUŠNJA PTIČARJEV 17. aprila 2021 pri lovski koči LD Trstelj Kostanjevica. 

Na preizkušnjo je bilo prijavljenih 7 psov ptičarjev in sicer dva nemška žimavca , štirje nemški kratkodlaki 

ptičarji ter en kratkodlaki madžarski ptičar. Del preizkušnje pa smo po dogovoru z LD Fajti hrib opravili na 

njihovem terenu. 

ZBOR ČLANOV LKD je potekal v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini dne 5.6.202 kot redni letni 

volilni zbor članov Lovsko kinološkega društva Gorica-Nova Gorica.  

PNZ JAMARJEV IN OCENA ZUNANJOSTI dne 11.9.2021 v LD VOLČE Na preizkušnjo se je pri našem tajniku 

prijavilo šest vodnikov s svojimi psi. Eden od teh je en dan poprej odpovedal udeležbo. Preizkušnje sta se 

udeležila dva lovska pripravnika.  

UP PREIZKUŠNJA PO UMETNI KRVNI SLEDI ZA VSE PASME LOVSKIH PSOV TER OCENA ZUNANJOSTI 

18.09.2021 se je izpeljala v LD COL. Prijavilo se je šest vodnikov s svojimi psi, en vodnik je svojo prijavo 

preklical  pred samo preizkušnjo. Preizkušnjo so si ogledali štirje lovski pripravniki. 

PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE IN TELESNA OCENA 02.10.2021 v LD NANOS. Na preizkušnjo je bilo 

prijavljenih 18 psov , udeležilo pa se jih je 17. Preizkušnjo si je z zanimanjem ogledalo pet lovskih 

pripravnikov. 

JZP, ŠPP, PP ZA PTIČARJE LD TABOR DORNBERK – BRANIK 09.10.2021 v Braniku. Na preizkušnjo je bilo 

prijavljenih šest psov : trije Nemški kratkodlaki ptičarji, dva Nemška  žimavca in en kratkodlaki Madžarski 

ptičar.  

LKD GORICA - NOVA GORICA JE BILA SOORGANIZATOR V DVEH MEDNARODNIH PREIZKUŠNJAH ZA 

JAZBEČARJE 

Klub ljubiteljev psov jamarjev na Krasu in v Vipavski dolini je dne 9. In 10.2021 skupaj z LKD Gorica 

organiziral dve mednarodni preizkušnji in sicer Vsestransko uporabnostno preizkušnjo za jazbečarje           



(VUP – CACIT) in Vsestransko uporabnostno preizkušnjo za pritlikave in kunčje jazbečarje ( VUP – CACIT ). 

Kot sodelujoči partner je pristopila tudi Brkinsko Kraška zveza lovskih družin. Teren za izvedbo 

tekmovanja so nudila lovišča LD Štanjel, LD Dolce Komen, LD Jezero Komen, LD Kras Dutovlje in LD Hubelj 

Ajdovščina. Preizkušnjo je opravljalo 17 vodnikov ( prvi dan 10 in drugi dan 7 ) iz petih držav. 

PNZ ZA GONIČE IN BRAK JAZBEČARJE V LD TOLMIN 23.10.2021 v Tolminu. Na preizkušnjo je bilo 

prijavljenih 11 vodnikov s svojimi psi. Preizkušnje se jih je udeležilo osem psov. Na ogled preizkušnje je 

prišlo tudi devet lovskih pripravnikov. 

Od ostalih dogodkov iz leta 2021 naj omenim še naslednje:   

Prejeli smo plaketo ob 100 letnici Društva ljubiteljev ptičarjev, ter bili sponzor z donatorsko pogodbo za 

trak z našim nazivom LKD Gorica na njihovem praporu. Plaketo je iz proslave na Pragerskem prinesel 

Vladimir Kobal. 

Prejeli smo vabilo na proslavo 100. letnice KZS, ki pa se je od nas žal nihče ni udeležil. 

LKD Gorica šteje trenutno 238 fizičnih članov in 36 pravnih oseb, to so lovske družine na področju 

Brkinsko kraške ZLD, Goriške ZLD in ZLD Gornje Posočje. Podatki so zajeti iz finančnih prilivov za 

strokovno delo in članarino članov iz leta 2021. 

Na poziv k razjasnitvi glede objave na naši spletni strani v zadevi poravnave s KZS se je Informacijski 

pooblaščenki v zaukazanem roku odgovorilo, oziroma poslalo odgovor priporočeno s povratnico. Namreč 

po prijavi je bil uveden inšpekcijski nadzor, ki pa je pred kratkim zaključen z dopolnitvijo dokumentacije 

po GPDR določilih, brez kakršnih koli sankcij. 

V preteklem letu smo posodobili našo spletno stran, ki omogoča spletno prijavno za vse kinološke 

prireditve, katero je večina udeležencev tudi uporabila. Na spletni strani najdete še podrobnejše opise 

vseh aktivnosti iz preteklega leta s fotografijami. Priporočam vam, da večkrat obiščete našo spletno 

stran, saj boste tako tudi bolje obveščeni o dogajanjih med letom. 

Na koncu bi se rad v imenu LKD Gorica osebno zahvalil vsem članom, ki so pomagali pri organizaciji in 

izvedbi vsega zgoraj navedena, resnično hvala vam in pa priporočilo ˝ le s skupnimi močmi bomo v 

bodoče uspešni˝.  

Kaj več si povemo na Zboru članov, na katerega ste prisrčno vabljeni saj upam, da se vračamo v obdobje 

pred covid-om, kljub temu pa vas prosim za spoštovanje določil NIJZ-ja. 

Hvala za razumevanje in sodelovanje. 

Z lovsko kinološkimi pozdravi!               

                      Primož Bone  
Predsednik LKD Gorica- Nova Gorica 

 

 
 
  


