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POROČILO  LKD GORICA-NOVA GORICA 

ZA LETO 2019 
 
Spoštovane članice in člani  LKD Gorica-Nova Gorica. 
 
Zadovoljen  sem, da moje poročilo za leto 2019  o delovanju Lovsko kinološkega društva Gorica - Nova 
Gorica lahko začnem pisati veliko bolj pozitivno kakor je bilo  moje poročilo za leto 2018. 
Za leto 2019 smo  planirali vse kinološke prireditve, ki so pomembne za to, da  naši člani  in ostali člani 
lovskih družin s katerimi LKD sodeluje, lahko preizkusijo svoje pse za delo v lovišču. Seveda se nam zdi  
tudi pomembno, da  so lovski psi  v čim večji meri socializirani, da na lovih in v okolju kjer  živijo nimajo 
konfliktov z drugimi psi ali  ljudmi. Tudi zaradi tega smo v letu 2019 organizirali dva tečaja osnovnega 
šolanja lovskih psov. V Volčah pri Tolminu sta  tečaj vodila Ivo Leban in Peter Razpet, v Lokavcu pa Hana 
Lozej.  Včasih boste na fotografijah videli, da se tečaja udeležujejo tudi nelovski psi. Menimo, da s tem ni 
nič narobe, saj si s takšnimi ravnanji kot kinologi pridobivamo ugled v okolju kjer živimo. 
Ocenjevanje zunanjosti  je tako kot že nekaj let prej potekalo v Solkanu. Zadovoljni smo lahko, da je bilo 
na ocenjevanje pripeljanih 43 lovskih psov. Skupaj s tistimi, ki so  bili ocenjeni še v okviru delovnih 
preizkušenj je bilo ocenjenih 50 lovskih psov. Ob tem naj zapišem dvoje. Najprej, da smo lahko s tem 
zadovoljni, če upoštevamo dejstvo, da so nekateri želeli, da bi LKD prenehalo delovati. Mokre sanje se 
jim niso uresničile, zato velja zahvala vsem, ki gledate na delovanje LKD pozitivno in  nas podpirate. 
Drugo, pa naj še enkrat poudarim, da  tudi v prihodnje ne bomo dopuščali ocenjevanja zunanjosti na 
delovnih preizkušnjah. Takšna praksa bo tudi v prihodnje le izjema. 
Delovne preizkušnje smo organizirali za vse pasme lovskih psov. Tudi v letu 2019 smo se trudili, skupaj z 
lovskimi družinami, da so bile preizkušnje organizirane tako, kot zahtevajo  kinološka pravila, in dobra 
praksa, ki se je v našem LKD-ju uveljavila v preteklosti. Hvala lovskim družinam za preteklo sodelovanje. 
Upamo, da bomo s takšnim  sodelovanjem  nadaljevali tudi v prihodnje. Pri delovnih preizkušnjah je  
potrebno  poudariti  tudi to, da  je imel naš tajnik Jožko Vidmar, kar nekaj težav pri zagotovitvi kinoloških 
sodnikov. Težave so predvsem iz dveh razlogov; prvič  je starost lovskih kinoloških sodnikov sorazmerno 
visoka, mladih pa je malo in drugič, če se želimo obnašati racionalno na naše kinološke prireditve ne  
moremo vabiti kinoloških sodnikov z drugega konca Slovenije, saj so stroški  previsoki. V letu 2019  je bilo 
na delovnih preizkušnjah ocenjenih 68 lovskih psov.  
Podrobnosti tako o ocenjevanju zunanjosti, kakor tudi o delovnih preizkušnjah si boste lahko ogledali na 
naši spletni strani. Tu si boste ogledali, kje so bile preizkušnje, zastopanost psov po pasmah in  dosežene 
ocene.    
Na zboru članov v letu 2019 je bila podana pobuda, da bi  namesto v letu 2018 našo 40 obletnico 
delovanja praznovali v letu 2019. Pobudo smo vsaj nekateri  v upravnem odboru in strokovni komisiji  
vzeli resno in pričeli  s pripravami na praznovanje. O sami prireditvi, ki je bila 12.oktobra 2019 na 
kotalkališču v Solkanu ne bom veliko pisal. Vabilo, da se udeležite prireditve skupaj z vašimi družinskimi  
člani ste prejeli vsi člani. Z udeležbo smo lahko zadovoljni. Na prireditev smo povabili tudi sosednje LKD-
je, Območne lovske zveze, Kinološko zvezo Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije. Veseli smo bili, da sta se 
prireditve udeležila  podpredsednika Kinološke zveze Slovenije Roman Rovanšek in Lovske zveze 
Slovenije Aleš Klemenc, ki sta tudi nagovorila navzoče.  
Potrudili smo se, da smo članom LKD ob tej priložnosti izročili tudi priložnostna darila. Da bi dogodek 
ostal  zapisan tudi za prihodnje rodove, smo ob tej priložnosti izdali kronologijo  2009-2018, prav tako 
smo poskrbeli za fotografski in video posnetek slovesnosti.  
Naj se na tem mestu za  trud, ki so ga vložili v pripravo praznovanja  iskreno zahvalim nekaterim članom 
UO, predvsem tajniku Jožkotu, ki je  odgovorno skrbel, da je vse potekalo tako kot mora.  
Prav pred  organizacijo same slovesnosti  nam je poslušnost odpovedala naša spletna stran, zato smo 
pristopili k izdelavi nove. Spletna stran, ki jo uporabljamo omogoča boljše, predvsem pa hitrejše 



obveščanje o dogodkih in je bolj prijazna do  administratorjev in uporabnikov. Članom omogoča tudi 
prijavo na  kinološke prireditve, brez nepotrebnega pisanja in uporabljanja navadne pošte.   
V letu 2019 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. Takšen status nam je tudi 
omogočil, da smo občino Ajdovščina lahko zaprosili  za dodelitev prostorov, ki  smo jih predvsem  po 
izselitvi iz  pisarne na Prešernovi ulici v Novi Gorici, nujno potrebovali za hranjenje našega arhiva, in 
drugega materiala, ki se je  nabral v 40 letnem delovanju društva. Prostor smo dobili in vanj  shranili tudi 
naš arhiv. Prostor sicer ni velik, vendar nam za naše trenutne potrebe  zadostuje, zanj plačujemo manj 
kot 10 € mesečnih obratovalnih stroškov.   
Naših nerešenih zadev in tožbe s Kinološko zvezo Slovenije še nismo zaključili. 19 novembra 2019 smo bili 
povabljeni na razgovor na Kinološko zvezo Slovenije. Razgovora sem se udeležil skupaj s tajnikom LKD 
Jožkom Vidmarjem in predsednikom NO Primožem Bonetom. Upravnemu odboru KZS smo predstavili  
naše videnje o razlogih za odvzem kinoloških prireditev  v letu 2018. Člani UO KZS so se večinoma  javno 
izrekli o tem, da nam je bila storjena krivica in da je bila  prepoved organiziranja kinoloških prireditev 
nepravičen ukrep.  
LKD je tudi zahteval vpogled v  dokumentacijo KZS, predvsem pregled sklepov organov KZS v zadnjem 
mandatu. Zaenkrat razpolagamo s sklepom, da nam bodo dovolili vpogled, pred tem pa naj bi podpisali  
izjavo o »ne razkrivanju« tistega kar bomo videli. Tako pač na KZS pojmujejo zakonska določila iz lastnega 
Statuta in Zakona o društvih o javnosti dela društev.  
Dne 19.3.2020 pa imamo vabilo za glavno obravnavo  pred sodiščem v Ljubljani. Še pred obravnavo pa 
28.2.2020 posvet z odvetniki. Kako se bo zadeva razpletla vas bomo seznanili. Potrebno pa je vedeti, da 
smo  zaradi ukrepa KZS zoper naše društvo porabili kar nekaj finančnih sredstev.  
Sicer se s KZS pretirano tudi kot članica ne ukvarjamo saj se niti ne želimo. Kljub temu  pa naj  zapišem, 
da se na KZS veliko ni spremenilo. Nekatere nerazumne odločitve iz preteklosti so še vedno v veljavi, tako 
da imajo vzreditelji  in ostali, ki usluge KZS potrebujejo kar nekaj težav. Tiste  z vzreditelji in vzrejnimi 
referenti pa se nanašajo deloma tudi na LKD in na naše sodelovanje z Lovskimi družinami.  
Tudi v letu 2019 se vodniki krvosledcev se niso imeli časa ukvarjati z razprtijami v kinološki organizaciji. 
Tako kot vsa leta doslej so vestno in odgovorno opravljali njihovo poslanstvo. Tudi za leto 2019 bo 
izdelana analiza iskanja zastreljene divjati, ki jo pripravlja kinološki sodnik Peter Razpet in bo  tako kot vsa 
dosedanja leta gotovo pokazala  uspehe in plemenito poslanstvo vodnikov psov krvosledcev.  
Finančno poslovanje našega društva je stabilno, tudi zaradi tega, ker sodelujemo z 34 lovskimi družinami. 
Strokovne usluge LKD za katere LD plačujejo 2.5 € po članu LD  bodo ostale tudi v prihodnje 
nespremenjene. Prizadevali si bomo, da bodo imeli te usluge tako  vodniki mladih psov pri ocenjevanjih 
in delovnih preizkušnjah, brezplačno. Upajmo, da se bo z normalizacijo  razmer na KZS vzpostavil tudi 
sistem, ki je veljal  za vzreditelje dolga leta in smo bili z njim vsi zadovoljni. Tako kot imamo tudi v 
dogovorih napisano, na pomoč lahko računajo tudi tekmovalci, ki  tekmujejo kot člani LKD Gorica-Nova 
Gorica.  
Članarina LKD je 15,00 € in je že dolga leta nespremenjena zato predlagamo, da tako ostane tudi v 
prihodnje. Tudi v letu 2019 smo zaznali trend povečanja zanimanja za včlanitev v LKD. Trenutno je 
včlanjenih 249 članic in članov.  
 
Spoštovani 
 
Vabim  vas, da se  v čim večjem številu udeležite zbora članov 29.2.2020 ob 17 uri v Dijaškem  domu v 
Novi Gorici , Streliška pot 7.  Gotovo je še veliko tega o čemer se moramo pogovoriti. Ne nazadnje pa  je 
dobrodošlo tudi druženje med lovci – kinologi. 
 S kinološkimi pozdravi 
                                                                       
Datum;  01.02.2020                      

                      Angel Vidmar 
Predsednik LKD Gorica- Nova Gorica 


