Spoštovani člani
V letu 2020 nam ni dano, da bi se večkrat srečali na naših posvetih in pokramljali o
opravljenem delu in načrtih zveze. A delo na zvezi ni obstalo, zato bi vas rad seznanil z
delom in aktivnostmi, ki smo jih izvedli v letu 2020.
Kot ste bili že na skupščini ZLD, ki je zaradi epidemije potekala šele v mesecu juniju, smo z
novim letom sklenili pogodbo z novim računovodskim servisom. Najeli smo računovodski
program in tako sami vodimo večino finančnega poslovanja. Računovodski servis izvaja tiste
naloge, ki jih mi ne moremo (obračune, davke …). Računamo, da smo s to potezo stroške
računovodskega servisa prepolovili. Polega tega pa imamo v vsakem trenutku vpogled v
finančno stanje (neplačane fakture, dolžnike…). No, dolgov nimamo, vsi računi so plačani v
predvidenih rokih, prav tako nimamo dolžnikov. Saj tistim, ki račune ne plačajo v
predvidenem roku pošljemo opomin, sledi opomin pred izvržbo in izvežba. Prav te dni
prejemamo izvržbe za dolžnike, ki nam v preteklih letih, faktur niso poravnali kljub
opominom.
Dolgoletna najemnica poslovnih prostorov, ki je izvajala nego psov je v letu 2019 odpovedala
najemno pogodbo, saj se je selila v večje prostore. Z novim letom smo zato sklenili novo
najemno pogodbo z lepotnim salonom. Kmalu po odprtju salona je sledil vlom v te prostore.
Pri vlomu so storilci tako poškodovali vrata, da se nam je pri tem porajalo vprašanje ali naj
vrata popravimo ali nabavimo nove, saj so bile že precej dotrajana. Odločili smo se za nove.
Večji del stroškov nabave novih je krila zavarovalnica, nekaj pa smo primaknili mi.
Če smo si v lanskem letu želeli, da bi izobraževanje naših pripravnikov končali do lova na
srnjaka se ni izšlo. Kot že veste se je izobraževanje in podelitev lovskih spričeval zavleklo v
poletne mesece. Podelitev je bila opravljena v lovski koči LD Col na Farmamcah. Tu moramo
izreči pohvalo lovcem LD Col za izjemo kvalitetno organizacijo.
Enako je bilo tudi z usposabljanjem novih pripravnikov iz varnega rokovanja z orožjem, ki
smo ga pod streho spravili v prvi polovici meseca septembra. Tu gre posebna pohvala
inštruktorju Veljku Krstiču in njegovemu pomočniku, da sta kljub dopustom, celi vrsti vladnih
ukrepov, ki so preprečevali druženje v boju za preprečevanje širjenja novega koronavirusa,
praktični del izpeljala. Zaključni izpit je potekal 12 septembra, tako da imajo ti pripravniki
sedaj potrdila že v rokah.
Na področju izobraževanja smo izpeljali še usposabljanje iz programa LZS, ki se nanaša na
stike z javnostjo in usposabljanje s področja informatike oziroma evidence Lisjak. Tu me
žalosti dejstvo, da kljub trudu, da bi to izpeljali, odziva s strani naših članic ni. Komisija za
izobraževanje je planirala in razpisala tudi usposabljanje za delo z motorno žago, saj nam je
uspelo pridobiti zunanjega izvajalca, ki mu večji del stroškov krije ministrstvo za kmetijstvo.
Prijavljenih je bilo 10 tečajnikov, a sreče nismo imeli, saj je prišel rebalans proračuna in
zunanjemu izvajalcu odnesel sredstva. Da bi izvedli brez sofinanciranja države, pa smo misel
opustili, ko smo bili seznanjeni koliko tak tečaj stane (cca 200€ po glavi). V oktobru nam je še
uspelo tik pred zdajci izpeljati usposabljanje za preglednike. A tukaj je bilo potrebno vložiti
veliko energije za organizacijo in za las nam je to uspelo. Nekateri ukrepi vlade so že veljali,
zato je bilo potrebno od državnih organov pridobiti razna soglasja za zbiranje in najeti večjo
dvorano, saj smo morali zagotoviti ukrepe, ki so nam bili v dovoljenju naloženi. Usposabljanje
smo izpeljali v veliki dvorani MO Nova Gorica. Bilo je kar 31 slušateljev.

Ob pregledu stanja trofej in eksponatov v naši avli komisija za izobraževanje ugotavlja, da so
v kavernam stanju in so nam bolj v sramoto kot v ponos, zato komisija UO predlaga, da bi o
tem seznanili LD in v kolikor imajo kvalitetne dermo plastike divjadi, oziroma kateri od
svojcev pokojnih lovcev tega nočejo več imeti, da nam jih odstopijo. Prav tako komisija UO
predlaga, da bi letno namenila cca 500€ za obnovo teh eksponatova ali izdelavo novih. Želeli
bi si tudi šakala.
S težavami se je zaradi COVIDA 19 srečevala tudi komisija za kinologijo pri svojem delu.
Kljub temu je organizirala vse predvidene prireditve in na KZS prijavila prireditve za leto
2021. Žal moram poročati, da so nekateri naši člani zelo aktivni, da bi nam te prireditve
onemogočali in odvrnili kinologe, da bi s svojimi psi prišli na naše prireditve. Komisija je bila
tudi uspešna na razpisu LZS, a od tega verjetno ne bo nič, saj jim izvedbo tega
usposabljanja preprečujejo sedanji ukrepi vlade. Rok za izvedbo, ki je bil zelo kratek, pa je
pri kraju. Na Kinološki zvezi Slovenije je potekal tudi kandidacijski postopek za volitve novih
članov v NO, disciplinsko in statutarno komisija. Kljub prošnjam, smo pri naših članih naleteli
na gluha ušesa, kar se nam ne zdi primerno, da nimamo svojih kandidatov. Ukrepi vlade in
koronavirus je odnesel tudi izdelavo rova za treninge in preizkušanja psov jamarjev.
Sestala se je tudi komisija za delo z mladimi, a je ugotovila, da letos z aktivnostjo ne bo nič,
ker jim to onemogočajo ukrepi vlade.
Komisija za strelstvo je organizirala vsakoletno tekmo, ki je obenem tudi izborno tekmovanje
za državno prvenstvo LZS. Tekma je bila lepo organizirana, brez težav in nevolje Ta se je
prikradla kasneje, ko je kljub večkratnemu zaprosilu predsednika komisije naj določeni člani
sporočijo svoje podatke, z namenom prijave, tega niso storili, z odgovorom, da so se že
prijavili sami. Kasneje pa so imeli težave, saj jih LZS ni hotela uvrstiti na seznam
tekmovalcev. No, to zadevo smo rešili. A to je bil tudi eden od želja nekaterih udeležencev
VO, da iz tega naredijo na DOZ LZS, ki smo ga izvedli septembra v Novi Gorici za VO Gorica
nerešljiv problem, nesposobnost zveze, zaroto, zaničevanje nekaterih LD in članov, ki niso v
zvezi itd. da ne naštevamo kaj vse so želeli. A jim je predsednik LZS Bradač in predsedujoči
DOZ hitro pojasnil nekatere zadeve, tako da so ostali z dolgimi nosovi. O tem mogoče več ko
se snidemo.
Ko smo že pri strelstvu, naj vas seznanim, da je neurje poškodovalo streho na naših objektih
na strelišču v Panovcu. Zadevo smo sanirali v sodelovanju z zavarovalnico. Sodelovanje s
Trap klubom, mislim, da se je okrepilo. V letošnjem letu želijo obnoviti stroje za metanje
golobov, prav tako je bilo potrebno zamenjati dotrajano ploščad nad strojnico. Skupaj z
gradbenimi strokovnjaki smo si zadevo ogledal in se dogovorili, da ta strošek sofinanciramo
mi. Vse ostalo pa bi financiral klub. Z veseljem vam lahko povem, da je ploščad že
postavljena in stroški poravnani.
Tudi na našem objektu na Prešernovi potekajo določene obnove. Zamenjano je bilo okno v
pisarni, ki jo oddajamo v najem za potrebe šole. Tu so bila opravljena tudi določena zidarska
in pleskarska dela. Če ste se peljali mimo stavbe, ste lahko opazili, da ni več starega napisa
Lovec. Ta je bil na stavbi odstranjen in zamenjan z novim našim napisom in logotipom. V
kletnih prostorih smo napravili nekoliko reda, prostore smo očistili in neuporabno navlako ter
šaro odpeljali na smetišče. Sedaj sledi čiščenje in spravilo arhiva v zgornjih prostorih. Na
zahodno strani stavbe, je bilo odstranjeno grmičevje in robidovje, tako da je sedaj nastala
lepa travnata površina, ki nam lahko v krizi in gneči nudi tudi zasilno parkirišče.

Na družabnem področju smo se odzvali vabilu LD Tabor Dornberk Branik ob njegovem
jubileju 70-obletnici.
Z veseljem pa lahko sporočimo, da je luč zagledala tudi nova spletna stran, kjer boste lahko
prebirali novosti in obvestila zveze, kot tudi obvestila LD, oziroma za vaše člane za vsako LD
posebej.
In če sem začel z ukrepi, ki se nanašajo na ukrepe za preprečevanje novega koronavirusa
naj tudi zaključim. Naši najemnici (šola in atelje) so zaradi ukrepov zaprli vrata. Kako bo
naprej ni znano, s tem pa se odpira problem plačil najemnine. Upam, da se bo izteklo po
naših pričakovanjih. Trenutno finančno stanje je stabilno in ko sem že v začetku navedel so
vsi prejeti in izdani računi v roku poravnani.
V prihajajočem letu si želim, da bi več dela opravili na projektih povezanih z divjadjo in
lovstvom.
Dela je bilo opravljenega veliko, veliko usklajevanj, kompromisov, iznajdljivosti je bilo
potrebno v tem obdobju, da smo vse to opravili. V normah okoliščinah bi za to delo porabili
polovico manj časa in energije. In ko to zaključujem upa, da sem vam napisal vse, če sem pa
kaj pozabil pa vas seznanim ob ponovnem snidenju v upanju, da bo to kmalu.
Z lovskimi pozdravi in ostanite zdravi
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