
PO UMETNI KRVNI SLEDI NA JELOVICI 
 
 
V Lovskem kinološkem društvu Gorenjske vsa leta svojega obstoja 

posvečamo veliko pozornost organizaciji preizkušenj po umetnem krvnem sledu. 
Poleg preizkušnje naravnih zasnov za goniče so običajno to prireditve, ki se jih 
udeleži največ vodnikov s svojimi štirinožnimi pomočniki. Tudi letos je bilo tako, saj 
se je Uporabnostne preizkušnje po krvni sledi za vse pasme lovskih psov udeležilo 
kar 15 vodnikov s svojimi psi. 

Preizkušnjo je letos, 09. junija gostila Lovska družina Selca. Del področja s 
katerim upravlja LD Selca se razprostira tudi na planoti Jelovica. Oddaljenost 
zbornega mesta, ki je bilo pred lovsko kočo, v veliki meri odtehtajo obširni gozdni 
sestoji, v katerih prevladujeta smreka in jelka so se že v preteklosti pokazali zelo 
primerni za organizacijo takih prireditev. Tudi stalež in raznovrstnost divjadi veliko 
pripomoreta, da so položene sledi čim bolj podobne naravnim. 

Za izvedbo prireditve so bili določeni: vodja sodniškega zbora Alojz Mlakar in 
naslednji sodniki: Robert Bandelj, Jurij Rihtaršič, Ivan Traven in Zdravko 
Kosmač. Na preizkušnji je sodeloval tudi pripravnik za kinološkega sodnika Iztok 
Tomšič, ki je s to prireditvijo tudi zaključil svoj pripravniški staž in uspešno opravil 
izpit za sodnika za ocenjevanje dela krvosledcev. S stani LD Selca pa je bil za vodjo 
prireditve zadolžen Primož Bernik. 

V petek so se sodniki in njihovi vodniki po terenu zbrali pred kočo LD Selca v 
Selcih. Tu je bila med sodnike razdeljena kri in parklji s katerimi so bile izdelane sledi. 
Pred odhodom na teren je vodja sodniškega zbora sodnike in njihove vodnike po 
terenu opozoril na pravilno polaganje sledi in na ustrezno dolžino sledi. Potek vseh 
sledi smo vodniki po terenu označevali tako, da vodniku iz smeri poteka sledi listki 
niso bili vidni. Vsaka sled pa je bila na začetku tudi označena s številko, katero je 
izžrebal vodnik. Po končanem polaganju sledi je bil zbor pred kočo, kjer so bile 
dogovorjene še podrobnosti okoli označitve dostopa do koče in glede postavitve 
kosov srnjadi na zaključku posameznih sledi. 

Mrzel in meglen sobotni dan ni bil ravno po okusu sodelujočih. Tako je kar 
prijalo toplo okrepčilo, s katerim so si lahko postregli sodelujoči. Bojazen, da kateri 
izmed vodnikov nebi našel zbornega mesta je bila odveč. Tako se je 8.00 uri lahko 
začel tudi uradni del preizkušnje. Najprej je prisotne pozdravil vodja prireditve in jim 
na kratko predstavil lovišče in teren na katerem so bile položene sledi. Nato je predal 
besedo predsedniku LKD Gorenjske  Janezu Nahtigalu, ki je ravno tako pozdravil 
vse prisotne. Oba sta vodnikom in njihovim psom zaželela obilo uspeha na 
preizkušnji. Kot zadnji je vodja sodniškega zbora predstavil sodnike in zelo podrobno 
predstavil potek preizkušnje. Po predstavitvi je pozval sodelujoče, naj vprašajo, če 
jim je bilo mogoče še kaj nerazumljivega. Ker vprašanj ni bilo je bil na vrsti žreb, kjer 
so vodniki izžrebali sled, katero bo izdeloval njihov pes. Sledilo je formiranje skupin s 
sodnikom, vodniki in vodniki po terenu in njihovimi pomočnikov, ki so skrbeli za 
premikanje kosov srnjadi na konec sledi. 

Po prihodu na teren je bil  najprej izveden preizkus strelomirnosti za vse tri 
pse, katerim je sodil posamezen sodnik. Po uspešno opravljenem preizkusu 
strelomirnosti so se, glede na izžrebane številke, vodniki v spremstvu sodnika in 
vodnika po terenu odpravili na začetek sledi. Pri dostopu do začetka sledi je sodnik 
ocenil tudi vodljivost psa. Po pregledu nastrela pa so se odpravili po krvni sledi. 
Po opravljenem preizkusu so se vodniki odpravili proti lovski koči, sodniki in vodniki 
po terenu pa so nadaljevali z ocenjevanjem preostalih psov. 



Potem, ko so sodniki ocenili delo vseh psov v svoji skupini so se vrnili v lovsko 
kočo, kjer je sodniški zbor pregledal rezultate, nakar je sledila razglasitev rezultatov. 
Na letošnji Uporabnostni preizkušnji po krvnem sledu za vse pasme lovskih psov so 
bili doseženi sledeči rezultati: 
 

Doseženo  
mesto 

Ime  
psa 

Pasma Dosežene 
točke 

Vodnik 

1.  Alan Bavarski barvar 136  Domen Dolenc 

2.  Aron Brak jazbečar 124  Robert Markič 

3.  Caca Brak jazbečarka 118  Danilo 
Korošec 

4.  Phoenix Nemški lovski terier 124  Nace Remic 

5.  Caja Hanoveranski barvar 118 Jože Hodnik 

6.  Juna Nemška kratkodlaka ptičarka 118 Andreja 
Strajnar 

7.  Beca Nemška kratkodlaka ptičarka 118  Nataša 
Gederer 

8.  Alka Brak jazbečar 95 Tone Ropret 

9.  Lena Bavarski barvar 104 Bojan Burger 

10.  Dik Brandelbrak 80 Zdenko 
Primožič 

 
Najboljši trije so bili nagrajeni s pokali, vsi nastopajoči pa so prejeli praktična 

darila, ki jih je prispevalo podjetje MiMaJa, d.o.o. . 
Ob razglasitvi je vsak sodnik, ki je ocenjeval dotičnega psa tudi obrazložil 

oceno in potek opravljanja preizkušnje, kar je bilo med prisotnimi sprejeto izredno 
pozitivno. 

Po razglasitvi rezultatov je vodja sodniškega zbora prisotne vodnike vprašal, 
če ima mogoče kdo kako pritožbo na podane ocene in izvedbo preizkušnje. Le-teh ni 
bilo, kar pomeni, da je bila preizkušnja odlično organizirana in izpeljana. 

Da je bilo temu res tako, pa velja omeniti mnenje enega izmed vodnikov, ki je 
povedal, da je, čeprav preizkušnje ni uspešno opravil, zelo zadovoljen, da se je 
preizkušnje udeležil, saj je med samo preizkušnjo dobil od sodnika veliko koristnih 
nasvetov, kako svojega psa in tudi sebe usposobiti za delo po krvnem sledu. 

Po končani razglasitvi je bil čas za druženje in izmenjavo izkušenj. Veliko je 
bilo novega v tem dnevu. Še posebno za tiste, ki so s tem začeli delo vodnika 
krvosledca. Zavedali so se, da je opravljena preizkušnja šele prvi kamenček v 
velikem mozaiku, ki naredi uspešnega psa krvosledca in vodnika psa krvosledca. 

LKD Gorenjske se zahvaljuje LD Selca za uporabo lovišča in za pomoč pri 
izvedbi in organizaciji preizkušnje. 

V LKD-ju si želimo, da bi bilo izvedenih še več podobnih prireditev. Podobnih 
po številu udeležencev, po organizaciji in po odzivu vodnikov. Le slednji bodo s 
svojimi štirinožnimi prijatelji pokazali, da je lovska kinologija sestavni del lova in ji dali 
ustrezno veljavo. 
 
 
 
 
 


