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Naloge kinološkega referenta v lovski družini

Kinološki referent v LD je član IO LD, odgovoren za področje lovske kinologije v LD.

Kinološki referent v LD je dolžan:

1. Skrbeti za nenehno lastno strokovno usposabljanje v lovski kinologiji, da bi lahko uspešno deloval.

2. Nuditi potrebno strokovno pomoč lovcem - kinologom, članom LD, ki so vzreditelji ali vodniki lovskih psov 
pri vzreji, vzgoji, šolanju in vodenju lovskih psov.

3. Skrbeti za ustrezno pravočasno odločitev glede nabave, zdravstvene zaščite, udeležbe na kinoloških 
prireditvah za lovske pse, katerih vodniki so člani LD.

4. Voditi potrebne evidence:

– lovskih psov (kartica s podatki o poreklu, oceni, uspehih, …….),

– fotokopij rodovnikov lovskih psov,

– legel ali paritev,

– udeležb psov na lovih,

– iskanje zastreljene, iskane in najdene divjadi, s poročili in oceno vrednosti (divjačina + trofeja),

– prejetih priznanj za kinološke zasluge. 

5. Vodnikom in vzrediteljem lovskih psov nuditi pomoč pri:

– prijavi na telesno oceno ali PNZ,

– prijavi za udeležbo na tekmovanjih in razstavah.

6. Spodbujati udeležbo lovskih psov na skupnih lovih, ki jih prireja domača LD in na lovih na katere so vodniki 
skupaj s svojimi psi povabljeni s strani drugih LD.
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7.     Predlagati IO LD:

– letni program aktivnosti lovske kinologije s stroški,

– nabavo potrebnega števila mladičev pasme, ki ustreza potrebam lovišča,

– da se članom LD, ki uspešno vodijo pse v lovišču, delo z vzgojo, šolanjem in vodenjem psom prizna 
kot delo v lovišču,

– nadomestilo dela stroškov v zvezi z nabavo, zdravstveno zaščito, preskrbo prehrane, udeležbo na 
kinoloških prireditvah za lovske pse, ki so potrebni lovišču za izvajanje lova,

– zaslužne vodnike - kinologe za kinološka ali lovska priznanja,

– nagrajevanje vodnikov za iskanje zastreljene divjadi in za udeležbo na skupnih lovih,

– še druge ukrepe za pospeševanje lovske kinologije in izobraževanje članov – kinologov.

8.     IO LD in LKD-ju Gorenjske poročati o:

– številčnosti lovskih psov po posameznih pasmah oziroma pasemskih skupinah v LD,

– leglih lovskih psov, ki so jih imele psice, katerih lastniki so člani LD,

– realizaciji programa dela in finančnega načrta,

– udeležbi lovskih psov na lovih,

– številu zastreljene, iskane in najdene divjadi ter oceni vrednosti (divjačina + trofeja),

– prejetih priznanj in odlikovanj, ki so jih člani LD prejeli za kinološke zasluge,

– predlogih in ukrepih lovske kinološke organizacije na področju lovske kinologije,

– Vseh drugih problemih lovske kinologije.
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Za izdelavo poročil naj uporabi obrazce, ki jih prejme od tajnika LKD Gorenjske (Vprašalnik o stanju lovske 
kinologije, Seznam članov, Predlog za odlikovanja).

9. Kinološki referent v LD naj bo član delegacije za skupščino in organe ZLD Gorenjske in LKD Gorenjske, kadar

le ti razpravljajo in sklepajo o lovski kinologiji. Kinološki referent v LD naj bo strokovna oseba, za katero se

ne priporoča pogosta zamenjava, če na področju lovske kinologije dela aktivno, strokovno in uspešno.

10. Pri zamenjavi kinološkega referenta je obvezno opraviti primopredajo poslov, ki obsega tudi predajo vse

dokumentacije, ki jo ima na razpolago kinološki referent.

Vsako zamenjavo kinološkega referenta v LD je potrebno sporočiti na LKD Gorenjske. V sporočilu naj bodo 
navedeni naslednji podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, telefonska številka GSM in naslov 
elektronske pošte.



Ravnanje lovca na nastrelu

Delo s psom, preizkušenim za delo po krvnem sledu je lahko uspešno le, če tudi lovec, ki je na divjad streljal, upošteva in 
ravna na način, ki omogoča psu krvosledcu uspešno iskanje zastreljene in ranjene divjadi.

Potrebno je:

1. Mesto nastrela zaznamovati z vejico, vejico zasaditi v tla.

2. Označiti smer v katero je zadeta divjad odskočila, vejico položiti.

3. Pri ugotavljanju nastrela je potrebno še posebej paziti, da ne raznašamo krvi, dlake ali drugih ostankov divjadi.

4. Po znakih na nastrelu ugotoviti (barva krvi, dlake, po ostankih kosti ali drugih znamenjih) tudi kako je divjad strel 
nakapala, kam je bila zadeta.

5. V kolikor divjad ni padla v ognju ali da iz mesta nastrela ni mogoče ugotoviti kje divjad leži, je potrebno za nadaljnje 
iskanje poiskati vodnika psa krvosledca, ki je preizkušen za delo po krvnem sledu.

6. Ob takem primeru je potrebno poiskati vodnika takega psa (glej seznam http://www.lkd-gorenjske.si/Krvosledci.html), 
šele nato obvesti organe lovske družine, da boš iskal s psom krvosledcem.

7. Vodniku psa krvosledca, ki bo iskal zastreljeno in ranjeno divjad, ste dolžni zagotoviti ustrezen prevoz ali mu povrniti 
stroške. Za iskanje, posebej če je bilo uspešno, se mu primerno oddolžite ali preko LD, za katero je bila divjad iskana.

http://www.lkd-gorenjske.si/Krvosledci.html

