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1. ZGODOVINA IN DEJAVNOST LKD GORENJSKE 
 
 
Lovsko kinološko društvo Gorenjske (v nadaljevanju društvo) je bilo ustanovljeno leta 
1979, tako kot večina lovskih kinoloških društev po Sloveniji. 
 
Občni zbor (v nadaljevanju OZ) društva je v začetku vsakega leta. Na njem se 
pregleda realizacija programov prejšnjega leta, predlaga program dela za tekoče 
leto, sprejme finančno poročilo in poda finančni načrt za tekoče leto, podeljuje 
priznanja, voli organe društva in sklepa še o drugih zadevah in dejavnostih društva. 
 
Člani društva so informirani tudi z Informativnim biltenom, ki ga prejmejo po pošti. Le-
ta vsebuje: 
- nagovor predsednika LKD 
- rezultate tekem, ki jih je organiziralo društvo 
- rezultate članov društva na drugih tekmovanjih  
- spisek dobitnikov priznaj v preteklem letu   
- višino članarine za tekoče leto 
- plan kinoloških prireditev, ki jih bo društvo organiziralo v tekočem letu 
- spisek mednarodnih in državnih razstav v Sloveniji v tekočem letu 
- spisek mednarodnih in državnih tekmovanj v Sloveniji v tekočem letu 
- vabilo na OZ, s krajem in časom izvedbe OZ in dnevnim redom. 
 
Vsakemu informativnemu biltenu pa je dodana tudi prijavnica za udeležbo na 
kinoloških prireditvah. 
 
Delo društva vodi Izvršni odbor ( v nadaljevanju IO), strokovno delo pa Strokovni svet 
(v nadaljevanju SS), kjer vsak član pokriva določeno pasemsko skupino oz. njeno 
sekcijo. V lovskih družinah pa naj bi delo na področju kinologije urejali kinološki 
referenti. 
 
Prireditve, ki jih društvo običajno organizira vsako leto so: 
- tečaj za vodnike in lovske pse 
- spomladanska vzrejna preizkušnja ptičarjev 
- telesno ocenjevanje lovskih psov 
- uporabnostna preizkušnja v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov 
- mala šola za mlade lovske pse (3 do 7 mesecev) 
- PNZ šarivcev in retriverjev 
- PNZ jamarjev 
- PNZ goničev in brak jazbečarjev 
- jesenska vzrejna preizkušnja ptičarjev 
- lokalna tekma goničev 
 
PNZ – preizkušnja naravnih zasnov 
 
Iz seznama prireditev je razvidno, da društvo organizira vse zakonsko potrebne 
preizkuse za posamezne pasemske skupine.  
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Društvo v počastitev 25 letnice obstoja organiziralo tudi 1. državno razstavo psov 
lovskih pasem, ki jo je društvo organiziralo 05.09.2004 v Lescah. Prireditev je odlično 
uspela, saj se je bilo na njej razstavljenih 237 psov iz Slovenije, Avstrije, Italije in 
Hrvaške. Da smo lovski kinologi potrebovali tako razstavo je dokaz tudi to, da je bilo 
do sedaj organizirano že 6 takih razstav. 
 
Finančna sredstva za svojo dejavnost društvo pridobiva iz: 
- pristopnin in članarin 
- LD na podlagi sporazum 
- pristojbin za opravljene kinološke usluge 
- organiziranja kinoloških prireditev 
- sponzorstev in dotacij. 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak, ki izpolni 
pristopno izjavo, plača letno članarino in se je pripravljen ravnati po pravilih ter drugih 
aktih društva in sklepih organov društva. S svojimi psi člani društva lahko brezplačno 
opravijo telesno oceno, PNZ, lokalne tekme, po odločitvi SS pa so lahko 
sofinancirane udeležbe na državnih in mednarodnih tekmah in razstavah. 
 
Z naraščajočim odstrelom, predvsem parkljaste divjadi, delež lovske kinologije 
postaja vse pomembnejši, tako z etničnega kot tudi z gospodarskega vidika. Žal pa 
število psov in število članov društva z manjšimi nihanji iz leta v leto upada, kar je 
podano tudi v spodnji tabeli. 
 
S tem gradivom želi LKD Gorenjske vodnikom preko kinoloških referentov v družinah 
podati navodila/pravila za lažje in pravilno izvajanje dela z njihovimi štirinožnimi 
prijatelji.  
 
Socializiran, izšolan in uporaben lovski pes je v ponos vodniku, lovski družini in tudi 
društvu. Poskrbimo, da bo takih psov med nami čim več.  
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ČLANSTVO IN LOVSKI PSI 
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1979 248 * *   * * * * * * * 
1980 326 * *   * * * * * * * 
1981 377 * *   * * * * * * * 
1982 389 312 *   * * * * * * * 
1983 400 316 *   * * * * * * * 
1984 584 318 *   130 69 33 55 31 * * 
1985 598 327 *   129 73 32 55 38 * * 
1986 659 344 *   132 76 36 59 41 * * 
1987 681 512 *   149 117 66 100 82 * * 
1988 631 484 *   147 105 71 90 77 * * 
1989 611 505 *   131 103 84 92 95 * * 
1990 500 491 *   123 99 79 91 90 * * 
1991 517 458 *   110 89 82 87 90 * * 
1992 500 459 *   108 94 80 94 83 * * 
1993 485 481 *   108 103 79 93 98 * * 
1994 573 457 *   110 89 69 100 89 * * 
1995 575 456 *   132 90 64 86 84 * * 
1996 581 470 349 74,3 114 95 77 86 97 * * 
1997 560 452 332 73,5 110 96 68 85 93 * * 
1998 550 430 354 82,3 108 96 72 76 78 * * 
1999 543 393 329 83,7 98 92 72 75 78 * * 
2000 520 353 290 82,2 91 65 57 66 76 * * 
2001 497 359 278 77,4 94 68 51 71 75 * * 
2002 495 350 300 85,7 94 64 58 64 70 * * 
2003 479 344 279 81,1 79 59 63 68 9 46 20 
2004 467 323 282 87,3 77 57 53 63 11 40 22 
2005 485 318 257 80,8 76 52 55 56 8 42 29 
2006 467 296 252 85,1 64 58 63 51 6 35 27 
2007 436 304 259 85,2 69 52 61 52 11 33 23 
2008 431 302 246 81,5 72 57 47 56 11 31 28 
2009 386 292 248 84,9 82 52 45 51 20 28 28 

2010 385 301 259 86,0 82 52 41 54 10 34 28 

2011 390 299 254 84,9 84 46 41 54 11 33 31 

2012 400 296 241 81,4 85 50 45 42 13 31 32 

2013 373 270 223 82,6 76 42 42 52 6 30 22 

2014 396 295 260 88,1 83 46 41 51 3 34 37 

2015 407 300 269 89,7 81 44 47 55 6 35 36 
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2. NALOGE KINOLOŠKEGA REFERENTA V LOVSKI DRUŽINI 
 
 
Kinološki referent v lovski družini (v nadaljevanju LD) je član IO LD, odgovoren za 
področje lovske kinologije v LD. 
 
Kinološki referent v lovski družini 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 
- iskanj 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: 

- pripravi 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 lovskih 
družin. 

 
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 psov prizna kot delo v lovišču 
- nadomestilo dela stroškov v zvezi z nabavo, zdravstveno zaščit, 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. 
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8. IO LD in LKD-ju Gorenjske, poročati o: 

- številčnosti lovskih psov po posameznih pasmah oz. pasemskih skupinah 
v LD 

- leglih lovskih psov, ki so jih imeli psice, katerih lastniki so člani LD   
- realizaciji programa dela in finančnega načrta 
- udeležbi in uspehih psov članov LD na tekmovanjih, razstavah in drugih 

preizkušnjah 
- udeležbi lovskih psov na lovih 
- številu zastreljene, iskane in najdene divjadi ter oceni vrednosti (divjačina 

+ trofeja) 
- prejetih priznanjih in odlikovanjih, ki so jih člani LD prejeli za kinološke 

zasluge 
- predlogih in ukrepih lovske kinološke organizacije na področju lovske 

kinologije 
- vseh drugih problemih lovske kinologije 

 
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. Po možnosti pa tudi številka mobilnega telefona in naslov za 
elektronsko pošto. 
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3. RAVNANJE LOVCA NA NASTRELU DIVJADI 
 
 
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 psu krvosledcu omogoča 
uspešno iskanje zastreljene divjadi. 
 
V zvezi s tem je potrebno: 
 
1. Pred strelom si je s pomočjo naravnih markerjev potrebno čimbolj natančno 

zapomniti kje je divjad stala ob strelu, kar omogoča lažje iskanje samega 
nastrela. 

 
2. Mesto nastrela zaznamovati z vejico. 
 
3. Označiti smer v katero je divjad zbežala – vejico položiti. 
 
4. Pri iskanju nastrela je potrebno še posebej paziti, da ne raznašamo krvi, dlake 

ali drugih ostankov divjadi. 
 
5. Ob strelu je potrebno opazovati, kako je divjad strel nakazala, ter na podlagi 

tega in po znakih na nastrelu (barva krvi, dlake, po ostankih kosti ali drugih 
znamenjih) ugotoviti tudi, kam je bila zadeta. 

 
6. 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 s psom 
krvosledcem, ki je preizkušen za delo po krvnem sledu. 

 
7. V zvezi s tem se najprej obrnite direktno na vodnika takega psa, šele nato 

obvestite organe LD, da boste iskali s psom krvosledcem. 
 
Vodnik psa, usposobljenega za delo po krvnem sledu je upravičen do povračila 
naslednjih stroškov: 
1. stroškov prevoza oz. kilometrine- po splošno veljavnem ceniku (povrne jih 

lovska organizacija) 
2. izplačila dnevnice – po veljavnem ceniku (povrne jih lovska organizacija) 
3. nagrade za uspešno iskanje (to pa je prepuščeno uplenitelju oz. lovski 

organizaciji, ki upravlja lovišče) 
Sklep IO LZS – 30.06.1998 
 
PRI ISKANJU ZASTRELJENE DIVJADI VAM ŽELIMO VELIKO USPEHA IN 
KINOLOŠKIH UŽITKOV. TI PA NISO ODVISNI SAMO OD PSA KRVOSLEDCA IN 
NJEGOVEGA VODNIKA, TEMVEČ V PRVI VRSTI OD LOVCA-STRELCA 
SAMEGA, KAKO RAVNA NA NASTRELU IN PO NJEM, PREDEN POKLIČE 
VODNIKA S PSOM KRVOSLEDCEM. 
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4. PRAVILNIK O UPORABI LOVSKIH PSOV V LOVIŠ ČIH 
 
Na podlagi devetega odstavka 48. člena in 28. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu 
divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) izdaja minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

P R A V I L N I K 
 

o uporabi lovskih psov v loviš čih 
 

I. Splošne dolo čbe 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa pogoje za pravilno uporabo lovskih psov čiste pasme v loviščih, 
pri posameznih oblikah lova, obveznosti upravljalca lovišča in skrb za pospeševanje 
lovske kinologije. 
 

2. člen 
(temeljna izhodiš ča in nosilci) 

(1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določene oblike 
lova dokazati na veljavnih preizkušnjah naravnih zasnov, uspeh pa mora biti 
zabeležen v rodovniku in v evidencah preizkušenih psov.  
(2) Šolan lovski pes je najnujnejše osnovno sredstvo za opravljanje gojitvenih in 
lovskih opravil. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:  
1. Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z več kot dvema 
lovskima psoma goničema, ki divjad dvigata in ji glasno sledita.  
2. Gonič ali brak je lovski pes, ki divjad poišče, jo dvigne in jo dalj časa glasno 
zasleduje.  
3. Jamar je lovski pes, ki se uporablja za iskanje, izgon divjadi iz jam in rovov.  
4. Krvoslednik ali barvar je lovski pes, ki se uporablja za izsleditev ranjene divjadi.  
5. Lovska kinologija je dejavnost, ki se ukvarja z vzrejo, vzgojo in šolanjem lovskih 
psov, z izobraževanjem lastnikov, vodenjem evidenc in izdelavo programov dela.  
6. Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, krvosledcev, 
šarivcev, ptičarjev in prinašalcev, ki se uporablja pri brakadi, pogonu, sledenju 
ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode in ki je lovsko uporabnost 
dokazal s preizkušnjo naravnih zasnov in opravljanjem nalog v lovski praksi.  
7. Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi psi v vrsti drug ob drugem 
glasno pomika preko površine, tako da poženejo divjad proti vrsti strelcev na 
stojiščih.  
8. Preizkušen lovski pes je tisti, ki je uporabnost za lov dokazal s preizkušnjo 
naravnih zasnov in z uspešnim opravljanjem nalog v lovski praksi.  
9. Prinašalec (retriver) je lovski pes, ki divjad prinaša iz razgibanega terena in 
predvsem iz vode.  
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10. Pritisk je način lova, pri katerem se največ trije gonjači tiho premikajo po stanišču 
divjadi, da bi jo dvignili in usmerili proti lovcem – strelcem.  
11. Ptičar je lovski pes, ki divjad poišče in s stojo v pozor nakaže kje divjad leži ter 
uplenjeno divjad prinese.  
12. Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije lovci.  
13. Šarivec je lovski pes, ki divjad išče v gosti podrasti, jo dvigne in glasno zasleduje 
na kratki razdalji. 
 

II. Uporaba psov pri posameznih oblikah lova 
4. člen 

(uporaba psov pri posameznih oblikah lova) 
(1) Za delo v lovišču se sme uporabljati le preizkušenega lovskega psa.  
(2) Za iskanje (sledenje) obstreljene velike parkljaste divjadi se lahko uporabi pse 
vseh lovskih pasemskih skupin, ki so opravili preizkušnjo v delu po umetnem krvnem 
sledu. Za iskanje obstreljenih medvedov se lahko uporabi izključno le tiste pse, pri 
katerih so, poleg dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti 
na sledu medveda. Če lovske organizacije nimajo psov in vodnikov, usposobljenih za 
delo po krvnem sledu, morajo za iskanje obstreljene divjadi najeti priznane vodnike 
krvosledcev v okviru mreže iskalcev obstreljene divjadi. Seznam aktivnih vodnikov, 
razporejenih po lovsko gojitvenih območjih, se pred pričetkom vsake lovske sezone 
objavi v glasilu Lovec.  
(3) Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na malo divjad se lahko izvaja le 
ob prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo in sicer:  
a) Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporablja:  
goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih 
zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino;  
ptičarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo za ptičarje (VUP);  
šarivce, ki so opravili uporabnostno preizkušnjo za šarivce;  
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo za prinašalce.  
b) Za vse vrste lovov na malo poljsko divjad se uporablja:  
ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko 
preizkušnjo (PP) ali širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno 
preizkušnjo (VUP);  
šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali uporabnostno 
preizkušnjo;  
jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo za pse jamarje;  
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo za retrieverje.  
c) Za vse vrste lova na vodno divjad se uporablja:  
ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP), širšo poljsko 
preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP);  
šarivce, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali vsestransko 
uporabnostno preizkušnjo (VUP);  
jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo ali vsestransko 
uporabnostno preizkušnjo (VUP) za pse jamarje;  
prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo v prinašanju za 
retrieverje, lovsko vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) ali specialno lovsko 
preizkušnjo za retrieverje. 
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III. Obveznosti upravljalca loviš ča 
5. člen 

(obveznosti upravljalca loviš ča) 
(1) Vsak upravljalec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, 
šolanih in lovsko uporabnih psov, ki so usposobljeni za lov na tisto divjad, ki živi v 
lovišču.  
(2) Za šolanje mladih psov mora lovska organizacija nameniti vsaj del lovišča 
bogatega z divjadjo. Šolanje in prosto gibanje psov v lovišču v času poleganja 
mladičev pri divjadi nista dovoljena.  
(3) Upravljavec lovišča mora poskrbeti, da se po vsakem strelu na veliko parkljasto 
divjad ali medveda, ki ni padel v ognju, opravi pravilen in temeljit kontrolni pregled 
nastrela. Pri tem se mora v vseh primerih uporabiti izšolanega in preizkušenega psa 
za delo po krvnem sledu.  
(4) Na vsakih 1.000 ha lovišča za malo divjad mora upravljavec lovišča imeti najmanj 
enega psa, usposobljenega za takšen lov, oziroma mora v skupini več lovcev na 
skupinskem lovu zagotoviti najmanj enega psa, ki izpolnjuje pogoje, navedene v 
tretjem odstavku 4. člena tega pravilnika.  
(5) Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja vodna divjad in jo lovci tudi lovijo, 
mora upravljavec lovišča imeti zadostno število psov, ki ustrezajo zahtevam za lov na 
vodno divjad.  
(6) Vodniki šolanih lovskih psov so praviloma poklicni ali pooblaščeni lovski čuvaji. 
Upravljavec lovišča lahko lovsko-čuvajsko službo zaupa predvsem vodnikom lovskih 
psov. 
 

IV. Program šolanja , preizkušnje naravnih zasnov, tekme po posameznih 
skupinah 

6. člen 
(program šolanja, preizkušnje naravnih zasnov, teke m po pasemskih skupinah) 
(1) Program obsega razpored šolanj, termine preizkušenj naravnih zasnov in lokalnih 
tekem po pasemskih skupinah za vsako lovsko gojitveno območje ter posebej 
razpored državnih tekem po pasemskih skupinah.  
(2) Program pripravijo strokovne komisije pri Kinološki zvezi Slovenije po pasemskih 
skupinah.  
(3) Program sprejme in potrdi skupščina kinologov lovcev.  
(4) Strokovne komisije vodijo evidence psov z opravljeno preizkušnjo po pasemskih 
skupinah. 

 
V. Skrb za pospeševanje lovske kinologije 

 
7. člen 

(skrb za pospeševanje lovske kinologije) 
(1) Dejavnost lovske kinologije se financira iz sredstev pridobljenih iz lovišča, zato 
mora lovska organizacija stroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske 
kinologije, všteti v stroške lovišča.  
(2) Način in višino poravnavanja stroškov za šolanje in uporabo lovskega psa določi 
upravljavec lovišča.  
(3) Vodniki lovsko uporabnih psov so oproščeni nekaterih fizičnih del v lovišču. 
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VI. Nadzor 
8. člen 

(nadzor ) 
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja lovska inšpekcija. 
 

VII. Končna dolo čba 
9. člen 

(končna dolo čba) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Št. 2002-2311-0184 
 
Ljubljana, dne 7. novembra 2002. 
 

mag. Franc But l. r. 
Minister 

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
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5. OSNUTEK PRAVILNIKA O UREJANJU LOVSKE KINOLOGIJE V LOVSKI 
    DRUŽINI   
 

I. Splošni del 
1. člen 

Podlaga za pravilnik sta: 
-  Zakon o divjadi in lovstvu, kjer je v naslednjih členih obravnavano šolanje in lov z 
lovskimi psi: 
5. člen – definicija izraza “lovski pes” 
43. člen, 2. odstavek – način zasledovanja ranjene ali zastreljene živali s psom 
krvoslednikon 
43. člen, 4 odstavek – dovoljena uporaba lovskih psov 
- Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču iz leta 2002 

 
2. člen 

Izvršni odbor na svoji prvi seji imenuje kinološkega referenta za opravljanje sledečih 
nalog:  

• vodenje evidence lovskih psov in dopolnjevanje z doseženimi uspehi na telesnih 
ocenah, preizkušnjah naravne zasnove (PNZ), uporabnostnih tekmah lovskih psov 
in razstavah psov 

• obveščanje lastnikov psov o planiranih telesnih ocenah, PNZ-jih, tekmah in drugih 
prireditvah za lovske pse 

• vodenje evidence udeležbe psov na skupnih lovih (brakadah, pogonih)  

• vodenje posebne evidence o psih, ki izpolnjujejo pogoje za iskanje ranjene ali 
zastreljene divjadi 

• predlaganje LKD-ju željo po kinoloških prireditvah in predavanjih 

• poročanje enkrat letno LD in LKD Gorenjske o stanju lovskih psov 

• kršitelja tega pravilnika in drugih aktov LD, ki zajemajo kinologijo predlagati IO v 
obravnavo zaradi morebitne sprožitve disciplinskega postopka 

• organizacijsko sodelovati z LKD Gorenjske na kinoloških prireditvah 

• predlaganje IO LD potrebe po nabavi lovskih psov 
 

II. Strokovni del 
3. člen 

Na  brakadah je dovoljeno loviti z lovskimi psi, ki imajo rodovnik in imajo uspešno 
opravljeno preizkušnjo naravne zasnove. Za iskanje (sledenje) obstreljene velike 
parkljaste divjadi se lahko uporabi pse vseh lovskih pasemskih skupin, ki so opravili 
preizkušnjo v delu po umetnem krvnem sledu. 
 

4. člen 
Mlajše, še ne preizkušene pse je dovoljeno šolati v delu lovišča, ki ga določi 
posamezna LD v svojem poslovniku. 
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LD mora zagotoviti, da so v predelu, določenem za šolanje psov dani tudi vsi pogoji 
za uspešno delo. 
V času poleganja (maj, junij, julij) ni dovoljeno vodenje ali spuščanje psov v lovišče 
če niso na povodcu. 
Šolanje psov za delo po krvni sledi je dovoljeno skozi vse leto in so člani LD dolžni 
pomagati lastniku takega psa z zbiranjem krvi. 
 

5. člen 
Vsako zastreljeno divjad visokega lova ali sum, da je divjad visokega lova 
zastreljena, je obvezno treba iskati s psom, ki je preizkušen za delo po krvni sledi. 
Če psa ni možno dobiti v domači lovski družini, naj se ta poišče v drugi lovski družini. 
 

6. člen 
Izvajanje lova v nasprotju z določbami tega pravilnika se obravnava kot kršitev. 

 
III. Finančni del 

7. člen 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih je določeno, da LD iz 
sredstev pridobljenih z gospodarjenjem v lovišču lahko pospešuje razvoj in napredek 
lovske kinologije. 
Za pospeševanje lovske kinologije pa se smatra: 

• nabava lovskih psov 

• vračilo stroškov preventivnih cepljen psov (steklina, pasja kuga, paraviroza) 

• nagrade vodnikom lovskih psov, ki se aktivno udejstvujejo na skupnih lovih ali pri 
iskanju zastreljene divjadi 

• pokritje stroškov s strani LD pri organiziranju kinoloških prireditev in izobraževanju 
vodnikov 

• stroški zdravljenja lovskih psov 

• oprostitvijo dela ur za obvezna dela v lovišču za vodnike, ki imajo lovsko uporabne 
pse. 

 
8. člen 

Za stimulacijo šolanja in primernega vzdrževanja psov LD poravna tudi stroške ali del 
stroškov vodnikom pri aktivnem delu v lovišču za:  

• najdeno zastreljeno divjad 

• udeležbo na PNZ za vse pasme lovskih psov, po opravljeni preizkušnji 

• udeležbo na tekmah v delu za vse pasme lovskih psov 

• udeležbo na državnih in mednarodnih razstavah za vse pasme psov 

• nabavo za lovišče ustreznih psov. 
Lovska družina lahko tudi drugače nagrajuje vodnike lovskih psov, vendar le na 
osnovi usposobljenosti psa in sodelovanja na skupnih lovih. 
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Ta pravilnik je sprejel Občni zbor LD _____________________________, 
 
v/na ___________________________, dne _____________ in velja od tega dne 
dalje. 
 
 
Kinolog LD:     Žig:    Starešina LD: 
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6. POVZETEK PRAVILNIKA O ZAŠ ČITI HIŠNIH ŽIVALI 
 
Na podlagi prve alineje 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – 
uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

P R A V I L N I K 
 

o zaščiti hišnih živali 
 

I. Splošne dolo čbe 
1. člen 

(splošno) 
(1) Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali.  
(2) Hišne živali so živali, ki se vzrejajo, redijo ali gojijo za družbo, rekreacijo, varstvo 
ali pomoč človeku in so določene v Uredbi Parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z 
dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se 
uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 
92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1, z vsemi spremembami). 
 

2. člen 
(živali prosto žive čih vrst kot hišne živali) 

Živali prosto živečih vrst je dovoljeno posedovati kot hišne živali ob upoštevanju 
predpisov, ki urejajo varstvo prosto živečih vrst živali. 
 

II. Splošni pogoji 
3. člen 

(naloge skrbnika hišne živali) 
(1) Skrbnik hišnih živali (v nadaljnjem besedilu: žival) mora storiti vse potrebno, da 
zagotovi dobro počutje živali, ki so v njegovi oskrbi, in preprečevati vzroke, ki lahko 
povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje v obnašanju živali.  
(2) Skrbnik živali mora zagotoviti ustrezno namestitev in skrb za živali z 
upoštevanjem etoloških potreb glede na vrsto živali in še posebej zagotoviti:  
1. kakovostno in količinsko ustrezno hrano in vodo;  
2. ustrezno gibanje živali glede na vrsto;  
3. ukrepe, ki preprečijo pobeg živali. 
 

4. člen 
(bolne, poškodovane in onemogle živali) 

Skrbnik živali mora zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih 
živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, ter zagotoviti nego bolnih, 
poškodovanih in onemoglih živali. 
 

5. člen 
(izguba in najdba živali) 

(1) Skrbnik živali mora morebitno izgubo živali v roku dvainsedemdeset ur prijaviti 
najbližjemu zavetišču za zapuščene živali. Če lastnik izgube živali ne prijavi niti v 
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roku treh dni, se smatra, da gre za namerno zapustitev živali v skladu z zakonom, ki 
ureja zaščito živali.  
(2) Kdor najde zapuščeno žival, mora najkasneje v roku štiriindvajsetih ur:  
1. najdbo živali prijaviti najbližjemu zavetišču za zapuščene živali;  
2. v primeru živali zavarovanih prosto živečih vrst upoštevati določbe predpisov, ki 
urejajo varstvo prosto živečih vrst živali;  
3. v primeru živali, zavarovanih s predpisi, ki urejajo trgovino z živalmi prosto živečih 
vrst, najdbo prijaviti zavetišču, določenem v skladu s predpisi, ki urejajo zavetišča za 
živali prosto živečih vrst;  
4. obvestiti skrbnika, če mu je znan. 
 

6. člen 
(prodaja in podarjanje živali) 

(1) Živali ni dovoljeno prodajati na ulicah, tržnicah, prireditvah, po pošti ali s prodajo 
od vrat do vrat.  
(2) Živali ni dovoljeno dajati kot nagrade v nagradnih igrah ali tekmovanjih. 
 

7. člen 
(prevoz živali) 

(1) Pri prevozu mora biti žival zavarovana pred izpadom ali pobegom s transportnega 
sredstva, ter zaščitena pred vročino, sončno pripeko, mrazom in padavinami.  
(2) Živali ni dovoljeno puščati samih v oziroma na vozilih, razen če se zagotovi 
letnemu času primerno ustrezno zračenje. Če zunanja temperatura v sončnem 
vremenu presega 20 stopinj Celzija, je potrebno poiskati za vozilo primerno senco.  
(3) Živali ni dovoljeno prevažati v tovornem prostoru vozila ali v prostoru, 
namenjenem prevozu prtljage, razen če je v tem primeru zagotovljena naravna 
svetloba in zadostno zračenje.  
(4) Psov in mačk, mlajših od osem tednov, ni dovoljeno prevažati v komercialne 
namene, razen v spremstvu mater. 
 

8. člen 
(posedovanje) 

Posedovanje hišnih živali je dovoljeno le, če ima skrbnik ustrezne pogoje, ki 
zagotavljajo dobro počutje živali, in je v primeru živali prosto živečih vrst skrbnik 
predhodno pridobil dovoljenje za njihovo gojitev v ujetništvu v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo narave. 
 

9. člen 
(parjenje) 

Psov in mačk, ki se vzrejajo, ni dovoljeno pariti več kot enkrat v koledarskem letu, 
pogostejše parjenje se smatra za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki 
ureja zaščito živali. Izjemoma je možna ponovna paritev v naslednjem pojatvenem 
ciklusu, če so imele živali v prejšnjem leglu enega ali dva mladiča. 
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10. člen 
(treniranje) 

(1) Hišnih živali se ne sme trenirati na način, ki bi škodoval njihovemu zdravju 
oziroma dobremu počutju.  
(2) Hišnim živalim je prepovedano dajati kakršnekoli snovi z namenom povečati ali 
zmanjšati naravne sposobnosti živali, če bi to škodovalo dobremu počutju živali ali bi 
povzročalo nepotrebno trpljenje živali. 
 

11. člen 
(prireditve) 

(1) Če gre za prireditev, kjer morajo hišne živali tekmovati (npr. tekme vlečnih psov 
ali pasje dirke), oziroma drugo prireditev, ki je fizično naporna za živali (npr. agility), 
mora vse živali neposredno pred prireditvijo pregledati veterinar in ugotoviti, ali so 
sposobne za sodelovanje na prireditvi.  
(2) Veterinar prepove udeležbo na tekmi za bolne in poškodovane hišne živali, ki 
niso sposobne za tekmo, ter za živali z nezadostno fizično kondicijo. Prav tako 
prepove nadaljnjo udeležbo za hišne živali, za katere med tekmo ugotovi, da niso 
sposobne za nadaljevanje tekme.  
(3) Na prireditvah mora biti zagotovljena veterinarska prva pomoč.  
(4) Veterinarja mora zagotoviti organizator prireditve, podatke o veterinarju (osebno 
ime, veterinarska organizacija) mora navesti na vlogi za izdajo soglasja za prireditev.  
(5) Organizator mora na zahtevo veterinarja takoj prekiniti prireditev, če prihaja do 
trpljenja hišnih živali. 
 

IV. Pogoji za posedovanje psov 
19. člen 

(prehrana) 
Psu je treba zagotavljati ustrezno prehrano, ki mora vsebovati vse potrebne snovi za 
njegov zdrav razvoj. Mlade pse do šestega meseca starosti se hrani vsaj trikrat 
dnevno, od šestega meseca do enega leta starosti vsaj dvakrat dnevno, odrasle pa 
vsaj enkrat dnevno, stalno pa morajo imeti na voljo pitno vodo. 
 

20. člen 
(nega) 

Psa je treba redno negovati in odstranjevati zajedavce kot so bolhe, klopi, gliste in 
trakulje. 
 

21. člen 
(mladi či) 

Mladičev ni dovoljeno odvzeti od psice pred dopolnjenim devetim tednom starosti. 
 

22. člen 
(bivanje psa na kraju brez naslova) 

(1) Če bivalni prostor psa ni na stalnem ali začasnem naslovu skrbnika psa, mora biti 
na bivališču psa navedeno ime, priimek in stalno bivališče skrbnika.  
(2) Za psa iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljena redna oskrba in ustrezno 
bivališče. 
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23. člen 
(bivalni prostor) 

(1) Pes mora imeti ustrezen bivalni prostor, ki mu zagotavlja zaščito pred 
padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg živali ter omogoča 
potrebno gibanje.  
(2) Psa ni dovoljeno nastaniti (zapreti) v prostor brez naravne svetlobe, kjer pes ne 
vidi okolice, ali v prostor brez zadostnega zračenja.  
(3) Če pes biva zunaj, mora imeti ustrezen pesjak in uto oziroma drugo enakovredno 
zavetje.  
(4) Če je zunanja temperatura nižja od 0 stopinj Celzija, mora imeti pes na voljo 
primerno izoliran bivalni prostor. Psice z mladiči ter bolni psi morajo imeti na voljo 
bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 15 do 20 stopinj Celzija.  
 
(5) V bivalnem prostoru psa ne sme biti snovi ali predmetov, na katerih bi se lahko 
pes poškodoval ali bi ogrožale njegovo zdravje.  
(6) Skrbnik mora bivalni prostor psa redno čistiti. 
 

24. člen 
(privez) 

(1) Če je pes privezan, mora imeti, odvisno od velikosti psa, verigo dolgo vsaj 3 m, 
merjeno pri tleh, za neovirano gibanje. Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo 
ali pretesno ovratnico, veriga pa mora biti čim lažja.  
(2) Psov, mlajših od 6 mesecev, ter visoko brejih psic in psic z mladiči ni dovoljeno 
imeti privezanih, ampak morajo imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim 
zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko, preprečuje 
pobeg živali ter omogoča potrebno gibanje. 
 

25. člen 
(pesjak) 

(1) Minimalna velikost pesjaka skupaj z uto, v odvisnosti od teže psa, je: 
 
Teža psa 
(kg) 

Minimalna površina 
(m2) 

Minimalna višina 
pesjaka, če je pesjak 
pokrit 

(m) 

Minimalna širina 
pesjaka 

(m) 

do 24 6 1,8 2 
od 25 do 28 7 1,8 2 
od 29 do 32 8 1,8 2 
nad 32 8,5 1,8 2 
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(2) Minimalna velikost pesjaka, v katerem biva več psov, je: 
 

Število psov v 
pesjaku 

Minimalna površina v m2  za pse teže 

 do 16 kg od 17 do 28 kg nad 28 kg 
2 7,5 10 13 
3 10 13 17 
4 12 15 20 
5 14 18 24 
6 16 20 27 
7 17,5 22 29 
8 19,5 24 32 
9 21 26 35 
10 23 28 37 

 
(3) Če so v pesjaku nameščeni psi različnih težnostnih kategorij, je minimalna 
velikost pesjaka lahko manjša za 15 odstotkov od predpisane velikosti, ki ustreza 
številu psov težjih kategorij.  
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena so možna 
odstopanja glede velikosti pesjaka, če uradni veterinar strokovno oceni, da 
odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča nepotrebnega trpljenja živali. 
 

26. člen 
(pasja uta) 

(1) Pasja uta mora biti dovolj velika, da lahko pes v njej normalno leže, vstane ter se 
obrne oziroma mora biti vsaj naslednje velikosti: 
 

Velikost psa 
– plečna višina v centimetrih 

Velikost ute 
(širina x globina x višina) v centimetrih 

do 55 100 x 60 x 55 
od 56 do 65 150 x 100 x 70 

nad 65 170-180 x 120 x 85 
 
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so možna odstopanja glede velikosti 
ute, če je omogočeno, da se žival nemoteno obrne, leže in vstane in če uradni 
veterinar strokovno oceni, da odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča 
nepotrebnega trpljenja živali.  
(3) Uta mora biti primerno izolirana, dvignjena od tal in, če je to mogoče, 
dvoprostorska. 
 

27. člen 
(vlečni psi) 

(1) Za vleko se lahko uporabljajo samo psi, po konstituciji primerni za vleko. Bolne, 
poškodovane ali breje živali in doječe živali se smatrajo kot nesposobne za vleko.  
(2) Vlečni psi morajo imeti primerno vprego, to je oprsnico in jermenje, ki živali ne 
ovira pri dihanju in normalnem gibanju in ji ne povzroča trpljenja.  
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(3) Pse je prepovedano priganjati z udarjanjem. 
 

28. člen 
(nevarni psi) 

(1) Za nevarne pse se štejejo psi, ki so neizzvano enkrat ali večkrat ugriznili, napadli 
ali se napadalno vedejo do človeka ali drugih živali.  
(2) Nevarni psi morajo na javnih površinah obvezno biti na povodcu in nositi 
nagobčnik. 
 

VII. Prehodne in kon čne dolo čbe 
35. člen 

(prehodno obdobje) 
(1) Obstoječi nosilci dejavnosti trgovine morajo uskladiti svoje delovanje z določbami 
tega pravilnika v roku osemnajst mesecev od njegove uveljavitve.  
(2) Obstoječi nosilci dejavnosti hotela morajo uskladiti svoje delovanje z določbami 
tega pravilnika v roku dveh let od njegove uveljavitve. 
 

36. člen 
(oskrbniki) 

Oskrbniki so dolžni opraviti usposabljanje in preizkus znanja iz 13. člena tega 
pravilnika v roku dveh let od njegove uveljavitve. 
 

37. člen 
(uveljavitev) 

Ta pravilnik začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 323-323/2005 
 
Ljubljana, dne 12. julija 2005. 
 
EVA 2005-2311-0068 

Marija Lukačič l. r. 
Ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehran 
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7. RAZDELITEV PASEM PO FCI SKUPINAH – ZA LOVSKE PAS ME 
 

FCI 
skupina

Kratica Ime pasme v izvirniku Slovensko ime pasme

III. SKUPINA: TERIERJI
1. sekcija: Veliki in srednji terierji

III/1 003 KBr KERRY BLUE TERRIER KERRYJSKI MODRI TERIER CAC CACIB

III/1 007 AT AIREDALE TERRIER AIREDALSKI TERIER (Izpit) CAC CACIB

III/1 009 Bdt BEDLINGTON TERRIER BEDLINGTONSKI TERIER CAC CACIB

III/1 010 Bot BORDER TERRIER BORDERSKI TERIER CAC CACIB

III/1 012 Fok FOX TERRIER - smooth KRATKODLAKI FOKSTERIER (Izpit) CAC CACIB

III/1 040 SCW IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER MEHKODLAKI PŠENIČNI TERIER CAC CACIB

III/1 070 Lak LAKELAND TERRIER LAKELANDSKI TERIER CAC CACIB

III/1 071 Mat MANCHESTER TERRIER MANCHESTERISKI TERIER CAC CACIB

III/1 078 WT WELSH TERRIER VALIŽANSKI TERIER CAC CACIB

III/1 103 Lt DEUTSCHER JAGDTERRIER NEMŠKI LOVSKI TERIER Izpit CAC CACIB

III/1 139 It IRISH TERRIER IRSKI TERIER CAC CACIB

III/1 169 For FOX TERRIER - wire RESASTI FOKSTERIER (Izpit) CAC CACIB

III/1 302 Glt IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER TERIER GLEN OF IMAAL CAC CACIB

III/1 339 PRT PARSON RUSSELL TERRIER TERIER PARSON RUSSELL Izpit CAC CACIB

III/1 341 TERRIER BRAZILEIRO BRAZILSKI TERIER CAC

2. sekcija: Mali terierji

III/2 004 Cat CAIRN TERRIER CAIRNSKI TERIER CAC CACIB

III/2 008 Aut AUSTRALIAN TERRIER AVSTRALSKI TERIER CAC CACIB

III/2 072 Nwt NORWICH TERRIER NORWIŠKI TERIER CAC CACIB

III/2 073 ŠT SCOTTISH TERRIER ŠKOTSKI TERIER CAC CACIB

III/2 074 Sht SEALYHAM TERRIER SEALYHAMSKI TERIER CAC CACIB

III/2 075 Sky SKYE TERRIER SKYE TERIER CAC CACIB

III/2 085 Wht WEST HIGHLAND WHITE TERRIER ZAHODNOVIŠAVSKI BELI TERIER CAC CACIB

III/2 168 DDt DANDIE DINMONT TERRIER DANDIE DINMONTOV TERIER CAC CACIB

III/2 246 ČT ČESKY TERRIER ČEŠKI TERIER CAC CACIB

III/2 259 Nt NIHON TERIA JAPONSKI TERIER CAC CACIB

III/2 272 Nrt NORFOLK TERRIER NORFOLŠKI TERIER CAC CACIB

III/1 345 JRT JACK RUSSELL TERRIER TERIER JACK RUSSEL Izpit CAC

3. sekcija: Terierji tipa bull

III/3 011 a BT BULL TERRIER - standard BULTERIER CAC CACIB

III/3 011 b BTm BULL TERRIER - miniature PRITLIKAVI BULTERIER CAC CACIB

III/3 076 Stf STAFFORDSHIRE BULL TERRIER STAFFORDSHIRSKI BULTERIER CAC CACIB

III/3 286 Ast AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER AMERIŠKI STAFFORDSHIRSKI TERIER CAC CACIB

4. sekcija: Pritlikavi terierji

III/4 013 Tot ENGLISH TOY TERRIER TOY TERIER CAC CACIB

III/4 086 Yt YORKSHIRE TERRIER YORKSHIRSKI TERIER CAC CACIB

III/4 236 Syt AUSTRALIAN SILKY TERRIER AVSTRALSKI SVILNATI TERIER CAC CACIB

IV. SKUPINA: JAZBE ČARJI
IV 148 a Jk DACHSHUND / standard - kurzhaar KRATKODLAKI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 b Jd DACHSHUND / standard - langhaar DOLGODLAKI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 c Jr DACHSHUND / standard - rauhhaar RESASTI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 d Jkp DACHSHUND / zwerg - kurzhaar KRATKODLAKI PRITLIKAVI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 e Jdp DACHSHUND / zwerg - langhaar DOLGODLAKI PRITLIKAVI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 f Jrp DACHSHUND / zwerg - rauhhaar RESASTI PRITLIKAVI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 g Jkk DACHSHUND / kaninchen - kurzhaar KRATKODLAKI KUNČJI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 h Jdk DACHSHUND / kaninchen - langhaar DOLGODLAKI KUNČJI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

IV 148 i Jrk DACHSHUND / kaninchen - rauhhaar RESASTI KUNČJI JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

SEZNAM PASEM PSOV, 
PRIZNANIH OD F.C.I.

III., IV., VI., VII in VIII. F. C. I. skupina
Zap. št. 

standarda
Kandidature za nazive
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VI. SKUPINA: GONIČI IN KRVOSLEDCI
1. sekcija: Goni či

VI/1.1 021 a GGv GRAND GASCON SAINTONGEOIS VELIKI GASKONJEC - SAINTONGEOIS Izpit CAC CACIB

VI/1.1 022 Gav GRAND BLEU DE GASCOGNE VELIKI MODRI GASKONJSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.1 024 Gpo POITEVIN POITEVINSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.1 025 Bil BILLY BILLY Izpit CAC CACIB

VI/1.1 084 CSH CHIEN DE SAINT-HUBERT PES SVETEGA HUBERTA - BLOODHOUND Izpit CAC CACIB

VI/1.1 159 Fx FOXHOUND ANGLEŠKI LISIČAR Izpit CAC CACIB

VI/1.1 219 Gft FRANCAIS TRICOLORE FRANCOSKI TRIBARVNI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.1 220 Gfč FRANCAIS BLANC ET NOIR FRANCOSKI BELOČRNI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.1 282 GVv GRAND GRIFFON VENDEEN VELIKI VENDEJSKI GRIFON Izpit CAC CACIB

VI/1.1 294 OT OTTERHOUND VIDRAR CAC CACIB

VI/1.1 300 BTC BLACK AND TAN COONHOUND RAKUNAR BLACK AND TAN CAC CACIB

VI/1.1 303 AFx AMERICAN FOXHOUND AMERIŠKI LISIČAR Izpit CAC CACIB

VI/1.1 316 Gfo FRANCAIS BLANC ET ORANGE FRANCOSKI BELO ORANŽNI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.1 322 AFt GRAND ANGLO-FRANC.TRICOLORE VELIKI ANGLEŠKO-FRANCOSKI 
TRIBARVNI GONIČ

Izpit CAC CACIB

VI/1.1 323 AFč GRAND ANGLO-FRANC.BLANC ET NOIR VELIKI ANGLEŠKO-FRANCOSKI BELO 
ČRNI GONIČ

Izpit CAC CACIB

VI/1.1 324 AFo GRAND ANGLO-FRANC.BLANC ET ORANGE VELIKI ANGLEŠKO-FRANCOSKI BELO 
ORANŽNI GONIČ

Izpit CAC CACIB

VI/1.2 017 NIV GRIFFON NIVERNAIS NIVERNEŠKI GRIFON Izpit CAC CACIB

VI/1.2 019 BGV BRIQUET GRIFFON VENDEEN DOLGODLAKI VENDEJSKI GRIFON Izpit CAC CACIB

VI/1.2 020 ARI ARIEGEOIS ARIEŠKI ZAJČAR Izpit CAC CACIB

VI/1.2 021 b GGm PETIT GASCON SAINTONGEOIS MALI GASKONJEC-SAINTONGEOIS Izpit CAC CACIB

VI/1.2 028 ART CHIEN D'ARTOIS ARTEŠKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 030 PRC PORCELAINE PORCELANEC Izpit CAC CACIB

VI/1.2 031 Gmm PETIT BLEU DE GASCOGNE MALI MODRI GASKONJSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 032 GBG GRIFFON BLEU DE GASCOGNE MODRI GASKONJSKI GRIFON Izpit CAC CACIB

VI/1.2 051 FG SUOMENAJOKOIRA FINSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 052 OP OGAR POLSKI POLJSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 059 a BL SCHWEIZERISCHE LAUFHUNDE - BERNER 
LAUFHUND

BERNSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 059 b JL SCHWEIZERISCHE LAUFHUNDE - BRUNO 
DU JURA

JURSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 059 c LL SCHWEIZERISCHE LAUFHUNDE - 
LUZERNER LAUFHUND

LUZERNSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 059 d ŠL SCHWEIZERISCHE LAUFHUNDE - 
SCHWYZER LAUFHUND

ŠVICARSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 062 Gšr STEIRISCHE RAUHHAARBRACKE RESASTI ŠTAJERSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 063 Brb OESTERREICHISCHE G.H. BRACKE BRANDL BRAK Izpit CAC CACIB

VI/1.2 066 GFB GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE BRETONSKI GRIFON Izpit CAC CACIB

VI/1.2 068 Gti TIROLER BRACKE TIROLSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 129 SG SMALANDSSTOVARE SMALANDSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 131 ScG SCHILLERSTOVARE SCHILLERJEV GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 132 HS HAMILTONSTOVARE HAMILTONOV GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 150 Gb SRPSKI GONIČ SRBSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 151 GIk ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ KRATKODLAKI ISTRSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 152 GIr ISTARSKI OŠTRODLAKI GONIČ RESASTI ISTRSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 154 Gp POSAVSKI GONIČ POSAVSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 155 GBb BOSANSKI OŠTRODLAKI GONIČ BARAK BOSANSKI BARAK Izpit CAC CACIB

VI/1.2 198 IGK SEGUGIO ITALIANO  - pelo forte ITALJANSKI KRATKODLAKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 203 DUN DUNKER DUNKERJEV GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 204 SE SABUESO ESPANOL ŠPANSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 214 GrG HELLINIKOS ICHNILATIS GRŠKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 229 Gt JUGOSLAVENSKI TROBOJNI GONIČ JUGOSLOVANSKI TRIBARVNI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 241 EK ERDELYI KOPO OGRSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 244 SK SLOVENSKY KOPOV SLOVAŠKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 266 HYGENHUND Izpit CAC CACIB

VI/1.2 267 HAL HALDENSTOVARE HALDENSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 279 Gpl PLANINSKI GONIČ PLANINSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.2 290 BeH BEAGLE HARRIER BEAGLE-HARRIER Izpit CAC CACIB

VI/1.2 295 HAR HARRIER ZAJČAR Izpit CAC CACIB
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VI/1.2 325

AFV
ANGLO-FRANCAIS DE PETITE VENERIE

MALI ANGLO-FRANCOSKI GONIČ 
VENERIE

Izpit CAC CACIB

VI/1.2 337 IGR SEGUGIO ITALIANO  - pelo raso ITALJANSKI RESASTI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.3 033 VBv GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN VELIKI VENDEJSKI RESASTI BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 034 BAN BASSET ARTESIEN NORMAND ARTEŠKO NORMANDIJSKI BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 035 BBG BASSET BLEU DE GASCOGNE MODRI GASKONJSKI BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 036 BFB BASSET FAUVE DE BRETAGNE BRETONSKI BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 060 a

šLn SCHWEIZERISCHE NIEDERLAUFHUNDE - 
BERNER NIEDERLAUFHUND
- glatthaar
- rauhhaar

NIZKONOGI ŠVICARSKI GONIČ

Izpit CAC CACIB

VI/1.3 060 b LLn SCHWEIZERISCHE NIEDERLAUFHUNDE - 
PETIT COURANT DU JURA

NIZKONOGI LUZERNSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.3 060 c BLn SCHWEIZERISCHE NIEDERLAUFHUNDE - 
LUZERNER NIEDERLAUFHUND

NIZKONOGI BERNSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.3 060 d JLn SCHWEIZERISCHE NIEDERLAUFHUNDE - 
SCHWYZER NIEDERLAUFHUND

NIZKONOGI JURSKI GONIČ Izpit CAC CACIB

VI/1.3 067 VBm PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN MALI VENDEJSKI RESASTI BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 100 WBj WESTFAELISCHE DACHSBRACKE WESTFALSKI BRAK JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

VI/1.3 130 DRE DREVER DREVER Izpit CAC CACIB

VI/1.3 161 Big BEAGLE BIGL Izpit CAC CACIB

VI/1.3 163 BH BASSET HOUND BASET Izpit CAC CACIB

VI/1.3 299 Ng DEUTSCHE BRACKE NEMŠKI GONIČ Izpit CAC CACIB

2. sekcija: Krvosledci

VI/2 213 Hb HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND HANOVERANSKI BARVAR Izpit CAC CACIB

VI/2 217 Bb BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND BAVARSKI BARVAR Izpit CAC CACIB

VI/2 254 Bj ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE BRAK JAZBEČAR Izpit CAC CACIB

3. sekcija: Sorodne pasme

VI/3 146 RR RHODESIAN RIDGEBACK RODEZIJSKI GREBENAR CAC CACIB

VI/3 153 Da DALMATINAC DALMATINEC CAC CACIB

VII. SKUPINA: PTIČARJI
1. sekcija: Kontinentalni pti čarji

VII/1.1 057 MVk ROVIDSZORU MAGYAR VIZSLA KRATKODLAKI MADŽARSKI PTIČAR - 
VIŽLA

Izpit CAC CACIB

VII/1.1 090 PdB PERDIGUERO DE BURGOS BURGOŠKI JEREBIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 098 NŽ DEUTSCHER DRAHTHAARIGER 
VORSTEHHUND

NEMŠKI ŽIMAVEC Izpit CAC CACIB

VII/1.1 099 a Wpd WEIMARANER – kurzhaarig DOLGODLAKI WEIMARANEC Izpit CAC CACIB

VII/1.1 099 b Wpk WEIMARANER – langhaarig KRATKODLAKI WEIMARANEC Izpit CAC CACIB

VII/1.1 115 BSG BRAQUE SAINT-GERMAIN SENŽERMENSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 119
Nkp DEUTSCHER KURZHAARIGER 

VORSTEHHUND
NEMŠKI KRATKODLAKI PTIČAR

Izpit CAC CACIB

VII/1.1 133 BFG BRAQUE FRANCAIS - type Gascogne GASKONSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 134 BFP BRAQUE FRANCAIS - type Pyrenees PIRENEJSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 177 AP BRAQUE DE L'ARIEGE ARIEŠKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 179 Bou BRAQUE DU BOURBONNAIS BURBONEŠKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 180 BAU BRAQUE D'AUVERGNE AUVERNEŠKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 187 PEP PERDIGUEIRO PORTUGUES PORTUGALSKI JEREBIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 202 a
Pik

BRACCO ITALIANO - bianco-arancio
ITALJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR - nelo 
oranžen

VII/1.1 202 b Pik BRACCO ITALIANO - roano-marrone
ITALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR - 
kostanjevo meliran

VII/1.1 216 PPo PUDELPOINTER KODER POENTER Izpit CAC CACIB

VII/1.1 232 NRp DEUTSCHER STICHELHAARIGER 
VORSTEHHUND

NEMŠKI RESASTI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 239 MVr DROTSZORU MAGYAR VIZSLA MADŽARSKI RESASTI PTIČAR - VIŽLA Izpit CAC CACIB

VII/1.1 281 GDH GAMMEL DANSK HONSEHUND STARODANSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.2 095 a BB EPAGNEUL BRETON - blanc et orange BRETONSKI PTIČAR - belo oranžen Izpit

VII/1.2 095 b EB EPAGNEUL BRETON - autres couleurs BRETONSKI PTIČAR - druge barve Izpit

VII/1.2 102 Mm KLEINER MUENSTERLAENDER 
VORSTEHHUND

MALI MUENSTERLANDEC Izpit CAC CACIB

VII/1.2 106 MPE EPAGNEUL BLEU DE PICARDIE MODRI PIKARDIJSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.2 108 EP EPAGNEUL PICARD PIKARDIJSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.2 114 EPA EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER PONT-AUDEMEŠKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.2 117 Ndp DEUTSCHER LANGHAARIGER 
VORSTEHHUND

NEMŠKI DOLGODLAKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

Izpit CAC CACIB

CAC CACIB
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VII/1.2 118

Mv GROSSER MUENSTERLAENDER 
VORSTEHHUND

VELIKI MUENSTERLANDEC
Izpit CAC CACIB

VII/1.2 175 EF EPAGNEUL FRANCAIS FRANCOSKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.2 222 STH STABYHOUN STABY Izpit CAC CACIB

VII/1.2 224 DE DRENTSCHE PATRIJSHOND DRENTSKI PREPELIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.3 107 RFG GRIFFON D'ARRET A POIL DUR FRANCOSKI RESASTI GRIFON Izpit CAC CACIB

VII/1.3 165 a Plr SPINONE ITALIANO - bianco-arancio ITALIJANSKI RESASTI PTIČAR - belo 
oranžen

Izpit

VII/1.3 165 b Plr SPINONE ITALIANO - roano-marrone ITALIJANSKI RESASTI PTIČAR - rjavo 
meliran

Izpit

VII/1.3 245 ČF ČESKY FOUSEK ČESKI OSTRODLAKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

VII/1.1 320 SHO SLOVENSKY HRUBOSRSTY STAVAČ SLOVAŠKI OSTRODLAKI PTIČAR Izpit CAC CACIB

2. sekcija: Britanski in irski pti čarji

VII/2.1 001 Po ENGLISH POINTER POENTER Izpit CAC CACIB

VII/2.2 002 AS ENGLISH SETTER ANGLEŠKI SETER Izpit CAC CACIB

VII/2.2 006 GS GORDON SETTER GORDON SETER Izpit CAC CACIB

VII/2.2 120 IS IRISH RED SETTER IRSKI SETER Izpit CAC CACIB

VII/2.2 330 Isw IRISH RED AND WHITE SETTER IRSKI RDEČE BELI SETER Izpit CAC CACIB

VIII. SKUPINA: PRINAŠALCI, ŠARIVCI IN VODNI PSI
1. sekcija: Prinašalci

VIII/1 110 CCR CURLY-COATED RETRIEVER KODRASTI PRINAŠALEC Izpit CAC CACIB

VIII/1 111 GR GOLDEN RETRIEVER ZLATI PRINAŠALEC Izpit CAC CACIB

VIII/1 121 FCR FLAT-COATED RETRIEVER GLADKODLAKI PRINAŠALEC Izpit CAC CACIB

VIII/1 122 LR LABRADOR RETRIEVER LABRADOREC Izpit CAC CACIB

VIII/1 263 CBR CHESAPEAKE BAY RETRIEVER CHESAPEAKE BAY PRINAŠALEC Izpit CAC CACIB

VIII/1 312 NSR NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER NOVOŠKOTSKI PRINAŠALEC Izpit CAC CACIB

2. sekcija: Šarivci

VIII/2 005 a Kš ENGLISH COCKER SPANIEL - red ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - rdeč Izpit CAC

VIII/2 005 b Kš ENGLISH COCKER SPANIEL - black ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - črn Izpit CAC

VIII/2 005 c Kš ENGLISH COCKER SPANIEL - other colours ANGLEŠKI KOKER ŠPANJEL - ostale barve Izpit CAC

VIII/2 104 Pr DEUTSCHER WACHTELHUND NEMŠKI PREPELIČAR Izpit CAC CACIB

VIII/2 109 Klš CLUMBER SPANIEL CLUMBERŠKI ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/2 123 Fš FIELD SPANIEL POLJSKI ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/2 125 šš ENGLISH SPRINGER SPANIEL ANGLEŠKI ŠPRINGER ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/2 126 Wšš WELSH SPRINGER SPANIEL VALIŽANSKI ŠPRINGER ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/2 127 Sxš SUSSEX SPANIEL SUSSEŠKI ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/2 167 a AK AMERICAN COCKER - black AMERIŠKI ŠPANJEL - črn CAC

VIII/2 167 b AK AMERICAN COCKER - ascob AMERIŠKI ŠPANJEL - ostale barve CAC

VIII/2 167 c AK AMERICAN COCKER - particolour AMERIŠKI ŠPANJEL - večbarven CAC

VIII/2 314 KH KOOIKERHONDJE NIZOZEMSKI PREPELIČAR CAC CACIB

3. sekcija: Vodni psi

VIII/3 037 a CdA CAO DE AGUA pelo encaracolado portugues PORTUGALSKI VODNI PES - gladkodlak

VIII/3 037 b CdA CAO DE AGUA pelo ondulado PORTUGALSKI VODNI PES - kodrasti

VIII/3 105 BAR BARBET BARBET Izpit CAC CACIB

VIII/3 124 Iwš IRISH WATER SPANIEL IRSKI VODNI ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/3 221 We WETTERHOUN FRIZIJSKI VODNI PES Izpit CAC CACIB

VIII/3 301 AVš AMERICAN WATER SPANIEL AMERIŠKI VODNI ŠPANJEL Izpit CAC CACIB

VIII/3 298 LAGOTTO ROMAGNOLO ROMANSKI VODNI PES CAC

VIII/3 336 ŠVP PERRO DE AGUA ESPANOL ŠPANSKI VODNI PES CAC CACIB

CAC CACIB

CAC CACIB

CACIB

CACIB
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8. PRIPAVA PSOV NA TELESNO OCENO IN RAZSTAVE 
 
Za udeležbo na telesnem ocenjevanju in na razstavah naj bi vodnik upošteval oz. 
izvedel naslednje: 
 
1. Pes mora  biti zdrav, obvezno cepljen proti steklini in v primerni starosti (pes naj bi 

bil telesno ocenjen odraščen oz. vsaj po devetem mesecu starosti). Razstav pa se 
lahko udeležujejo tudi mlajši psi, ki so prijavljeni v ustrezno starostno skupino. 
Vodnik mora obvezno imeti s sabo Potni list za hišne živali in rodovnik. 

 
2. Pes mora biti čist in pripravljen za nastop na prereditvi. 
 
3. Pes naj bi bil socializiran, oz. vsaj toliko izšolan, da ga vodnik brez skrbi pelje v 

urbano okolje. 
 
4. Pri oceni zunanjosti mora pes brez težav pustiti pogledati zobe (ugriz in število 

zob) in se nemoteno pustiti izmeriti. Ne sme biti napadalen in mora biti vodljiv po 
ocenjevalnem krogu, tako da lahko sodnik ugotovi gibanje psa ter ga telesno 
oceni. 

 
5. Dokumentacija o izvoru psa (rodovnik) mora biti urejena. Iz samega rodovnika pa 

mora biti tudi razvidno, kdo je lastnik psa. 
 
6. Gonečih psičk naj se nebi vodilo na prireditve, na katerih se zbira večje število 

psov, čeprav to ni izrecno prepovedano. 
 
7. Nazivi in rezultati, katere pes prejme oz. doseže na takih prireditvah se vpišejo v 

rodovnik oz. v posebno knjižico, ki jo predloži vodnik. 
 
8. V kolikor smo psa uvozili iz tujine, mora imeti izvozni rodovnik (Export Pedigree). 

Ta rodovnik pa mora biti nostrificiran s strani Kinološke zveze Slovenije. 
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9. POVZETEK IZ PRAVILNIKA ZA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI  IN DELA PSOV 

JAMARJEV 
 

Splošna dolo čila pravilnika 
 
Uporabnost psov preizkušamo na naslednjih prireditvah: 
 
TERIERJI 
 
Preizkušnja naravnih zasnov – A 
 
Tekma v rovu z izvlačenjem in na krvni sledi – B 
  
Tekma v rovu z izvlačenjem, vodnem delu in na planem s prinašanjem male dlakaste 
in pernate divjadi – C  
 
Vsestranska uporabnostna preizkušnja – VUP – D  
 
 
JAZBEČARJI 
 
Preizkušnja naravnih zasnov – B + E 
 
Vsestranska uporabnostna preizkušnja – VUP – A, B, C, D, E 
 

- vse prireditve morajo biti usklajene s »Pravilnikom o strokovnem delu KZS« 
- preizkušnjo naravnih zasnov lahko opravljajo le psi, ki so praviloma že stari 

devet mesecev 
- psom, ki so že napolnili 24 mesecev, je dovoljeno nastopiti na PNZ, vendar se 

jim končna ocena vpiše z obrazložitvijo »opravil za« … n.r. 
- na VUP lahko prijavijo vodniki pse, ki so opravili PNZ in po kriterijih prireditelja 
- na VUP za terierje praviloma ne ocenjujemo sledoglasnosti 
- vodnik, ki se želi udeležiti takšne proreditve, mora s psom predhodno opraviti 

dvakratni preizkus sledoglasnosti pri dveh različnih sodnikih 
- na VUP se vedno uporabi – prepiše višja ocena 
- vodnik ne more odstopiti potem, ko je pes že začel z delom. Vsak neuspeh 

mora sodnik obvezno zabeležiti v rodovnik. 
- pri razvrščanju po doseženih mestih ima prednost mlajši pes, pri enaki starosti 

pa psica pred psom! Kot tretjo možnost lahko uporabimo višjo telesno oceno, 
oznako i (izredno) pri sledoglasnosti, pokazač s prinosilom, oblajač, … 

- za vpis v rodovnik vedno uporabimo predpisan žig za III. In IV. skupino. 
 
 
Ocene delovne storilnosti po posameznih predmetih izražamo s številkami in sicer: 
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4i – izredno 
4 – odlično 
3 – dobro 
2 – zadostno 
1 – pomanjkljivo 
0 – nezadostno 
 
Za nadpovprečno sledoglasnost lahko uporabimo oceno 4i, vendar jo moramo pisno 
obrazložiti! Ocene za delo lahko zaokrožimo tudi na pol ocene (2.5, 3.5). Predmet, ki 
ga ni mogoče preizkusiti označimo z vodoravno črtico - , ne pa z oceno »0« 
(nezadovoljivo).  
 
Dobljene ocene končno pomnožimo še s količniki, tako, da lahko dobimo realno 
vrednost psa in doseženo mesto na prireditvi. 
 
Na preizkušnji naravnih zasnov za terierje – A se ocenjujejo naslednji predmeti: 
 
Strelomirnost 
Delo v rovu 

1.  Preiskava rova 
2.  Glas v rovu 
3.  Vztrajnost 
4.  Ostrost  

 
Delo na planem 

5.  Sledovoljnost 
6.  Zanesljivost na sledi 
7.  Nos 
8.  A – sledoglasnost 

 B – vidoglasnost  
 9.    Vodoljubnost 
 10.  Vodljivost 
 11.  Poslušnost 
 
Na tekmovanjih v delu terierjev PP in VUP-B, C, D se ocenjujejo naslednji predmeti: 
 
Delo v rovu 

1.  Preiskava rova 
2.  Glas v rovu 
3.  Vztrajnost 
4.  Ostrost 
5.  Izvlačenje A – prosto 

B – navezan  
 
Delo na planem 

6.  Sledovoljnost 



LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO GORENJSKE  Ponatis maj 2016 
Gradivo za kinologe lovskih družin        VR….                 . 
 
 
 
 
 
  

 

  28   

7.  Zanesljivost na sledi 
8.  Nos 
9.  A – sledoglasnost 

 B – vidoglasnost  
 10.  Prinašanje male divjadi 
  dlakaste 
  pernate 
  
Krvna sled 

11.  Delo na jermenu 
A – oblajač 
B – pokazač 

 
Vodno delo 

12.   Šarjenje brez race 
13.   Šarjenje z raco 
14.   Prinašanje iz globoke vode 
15.   Vodljivost 
16.   Poslušnost 
17.   Odložljivost A – prosto  
    B – privezan  

 
 
Na vsestranski uporabnosti preizkušnji jazbečarje ocenjujemo v naslednjih 
predmetih: 
 
A. Neobvezni preizkus vodnega dela 
1.   Vodoljubnost 
2.   Prinašanje 
 
B. Sledoglasnost 
3.   Nos 
4.   Sledoglasnost 
5.   Sledovoljnost 
6.   Zanesljivost na sledi 
 
C. Šarjenje 
7.   Vodenje pri šarjenju 
8.   Vztrajnost pri iskanju 
9.   Uspešnost pri dvigu divjadi 
10. Vodljivost A – prosto 
   B – privezan 
11. Odložljivost A - prosto 
   B – privezan 
12. Vedenje na stojišču A – prosto  
    B – privezan 
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D. Krvna sled 
13.  Delo na sledi 
14.  Zanesljivost sledenja 
15.  Sledovoljnost 
       Oblajač ali pokazač  
 
E. Delo v rovu 
16.  Ostrost 
17.  Vztrajnost 
18.  Volja do dela 
19.  Glas v rovu 
 
 
Pravilnik je v veljavi od leta 1994. 
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10. POVZETEK IZ PRAVILNIKA O OCENJEVANJU DELA BRAK JAZBEČARJEV 
(PREIZKUS NARAVNIH ZASNOV IN TEKME) 

 
28. člen 

Na PNZ so obvezni sledeče discipline: 
 

1. Iskanje, 
2. Gonja, 
3. Glas, 
4. Kvaliteta voha (nos), 
5. Obnašanje ob strelu (streloplahost), 
6. Poslušnost (vodljivost), 

 
35. člen 

Na tekmah brak jazbečarjev so obvezne sledeče naloge:  
 

1.   Iskanje, 
2.   Gonja, 
3.   Glas, 
4.   Krvna sled,   
5.   Kvaliteta voha (nos), 
6.   Obnašanje ob mrtvi divjadi, 
7. Obnašanje ob strelu (strelomirnost), 
8. Poslušnost (vodljivost), 
9. Oblajač – pokazač, 

 
40. člen 

Vsak pes se  ocenjuje posamično v vseh disciplinah razen strelomirnosti 
(streloplahosti na PNZ), ki se lahko oceni skupinsko.    
 

41. člen 
Za vse discipline se podeljuje sledeče ocene: 
 
4 - odlično 
3 – prav dobro 
2 – dobro 
1 – zadostno  
0 – nezadostno 
 
Pozitivne ocene so od 4 do 1. pri ocenjevanju se lahko uporabi polovična ocena. 
 
Za skupno oceno najbolj vpliva ocena iz gonje psa na tekmi: 
4 – odlično ( gonja zajca najmanj 30 minut)   
3 – prav dobro ( gonja zajca najmanj 20 minut)   
2 – dobro ( gonja zajca najmanj 15 minut)   
1 – zadostno  ( gonja zajca najmanj 10 minut)   
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Za skupno oceno najbolj vpliva ocena iz gonje psa na PNZ: 
 
4 – odlično ( gonja zajca najmanj 15 minut)   
3 – prav dobro ( gonja zajca najmanj 10 minut)   
2 – dobro ( gonja zajca najmanj 5 minut)   
1 – zadostno  ( gonja zajca najmanj  3 minute)   
 
Če pes goni lisico (tekma in PNZ) mora biti čas gonje za 10% daljši od gonje zajca. 
Ocenjevanje gonje: če na tekmi divjad ni videna je maksimalna ocena v gonji 1. Pse, 
ki niso sledoglasni, so kresači in streloplahi se diskvalificira.   
 

45. člen 
V rodovnik psa se vpiše samo ocena in nagradni razred brez uvrstitve. 
 
Pravilnik je v veljavi od leta 1998. 
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11. POVZETEK IZ PRAVILNIKA O OCENJEVANJU DELA GONI ČEV 
(PREIZKUS NARAVNIH ZASNOV IN TEKME) 

 
20. člen 

Na PNZ sodelujejo mladi psi, ki morajo biti stari nad devet mesecev. Pse, starejše od 
24 mesecev se na PNZ ocenjuje strožje. 
 

21. člen 
Uporabnostne tekme so namenjene starejšim psom, ki so predhodno že opravili PNZ 
in so v posameznih disciplinah že šolani, zato se na tekmi ocenjujejo naravne 
zasnove psa in stopnja šolanja. 

 
24. člen 

Psi, ki kažejo znak bolezni ali psice, ki se gonijo, se ne smejo pripustiti na PNZ, 
tekmo ali šampionat. 

 
23. člen 

Vodnik mora na PNZ in tekmo prinesti rodovnik psa in druga v razpisu zahtevana 
potrdila. Obvezno tudi potrdilo o cepljenju proti steklini. 
Vrstni red se določi pred prireditvijo na osnovi žrebanja. 
Vsak pes, ki sodeluje na tekmi, mora biti predhodno telesno ocenjen, ocena mora biti 
najmanj – dobro. 
 

28. člen 
Na PNZ so obvezne sledeče discipline: 

1. Iskanje, 
2. Gonja, 
3. Kvaliteta voha (nos), 
4. Glas, 
5. Poslušnost:  A – prosto  

B – privezan  
6. Obnašanje pri strelu (streloplahost), 
 

Na uporabnostnih tekmah (UT) goničev so obvezne sledeče naloge:  
1.   Iskanje, 
2.   Gonja, 
3.   Kvaliteta voha (nos), 
4.   Glas, 
5.   Poslušnost (vodljivost):  A – prost 

B – privezan, 
6.   Obnašanje pri strelu (streloplahost), 
7.   Obnašanje ob strelu (strelomirnost):  A – prosto  

B – privezan, 
8.   Krvna sled – vlečka,   
9.   Obnašanje ob mrtvi divjadi, 

 
10.  Oblajač – pokazač. 
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38. člen 
Za vse discipline se podeljujejo sledeče ocene: 
 
4 – odlično                      3 – prav dobro                       2 – dobro 
1 – zadostno                   0 – nezadostno 
 
Pozitivne ocene so od 4 do 1. 
Pri ocenjevanju se lahko uporabi tudi polovična ocena. 
 
Ocenjevanje gonje na tekmi: 
 
4 – odlično                                (gonja zajca 30 minut ) 
3 – prav dobro                          ( gonja zajca 20 minut ) 
2 – dobro                                  ( gonja zajca 15 minut ) 
1 – zadostno                             ( gonja zajca 10 minut ) 
 
 
Ocenjevanje gonje na PNZ: 
 
4 – odlično                                (gonja zajca 15 minut ) 
3 – prav dobro                          ( gonja zajca 10 minut ) 
2 – dobro                                  ( gonja zajca   5 minut ) 
1 – zadostno                             ( gonja zajca   3 minut ) 
 
Ocenjevanje gonje lisice; čas gonje lisice je 10% daljši od zajca. 
Ocenjevanje gonje: na tekmi, če ni divjad videna, je maksimalna ocena v gonji 1 – to 
je 20 točk. 
Pse, ki niso sledoglasni, so kresači in streloplahi, se diskvalificirajo, prav tako se jim 
ne dovoljuje paritve ( razmnoževanja ). 
Če je pes moten pri posameznem predmetu, mu lahko zbor da popravke, prav tako 
psu, ki ni prišel v predpisanem času na divjad, vendar se to upošteva v oceni iskanja. 

 
42. člen 

V rodovnik se vpisujejo samo ocene in nagradni razred, brez uvrstitve. 
 
Pravilnik je v veljavi od leta 1998. 
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12. PRAVILNIK O UPORABNOSTNI PREIZKUŠNJI V DELU PO KRVNEM SLEDU  
ZA VSE PASME LOVSKIH PSOV 

 
PREDGOVOR 
 
Osnovni namen novega Pravilnika o uporabnostni  preizkušnji v delu po kr vni 
sledi za vse pasme lovskih psov  je, na njegovi podlagi oceniti praktično 
uporabnost lovskega psa katerekoli pasme za delo po krvni sledi. Preizkušnja je 
obvezna za vse lovske pse, ki jih bodo vodniki v bodoče želeli uporabljati za iskanje 
obstreljene velike parkljaste divjadi in medveda. 
V bistvu gre za novelo in združitev dosedanjih dveh pravilnikov in sicer Pravilnika o 
PNZ barvarjev in Pravilnika o tekmovanjih v delu lovskih psov po umetnem krvnem 
sledu za vse pasme lovskih psov.  
Za pripravo novele pravilnika smo se odločili predvsem zato, ker uspešno opravljena 
PNZ za barvarje  (obvezna je bila za barvarje do 24. meseca starosti) zaradi 
poostrenih pogojev za iskanje obstreljene divjadi, določenih v Enotnih gojitvenih 
smernicah, vodnikom ni omogočala samostojnega dela s temi psi po naravnem 
krvnem sledu. Glede na zahtevnost sledi je bilo namreč potrebno z bodočim 
krvosledcem opraviti najmanj t.i. lokalno tekmo v delu po krvni sledi. 
Poleg tega so k odločitvi za pripravo novele pravilnika prispevale tudi pritožbe 
nekaterih vodnikov mladih psov, pa tudi kinoloških sodnikov, da na lokalnih tekmah 
pogosto sodelujejo eni in isti vodniki s starejšimi psi, že rutiniranimi za delo po 
umetnem krvnem sledu in tako v tekmovalnem smislu spravljajo druge vodnike v 
podrejen položaj. Odslej bo organizacija in  izvedba tekmovanj v delu po krvnem 
sledu na interni ali lokalni ravni neobvezna in povsem avtonomna odločitev 
prireditelja. Tovrstne prireditve bodo potekale z že doslej veljavnim Pravilnikom o 
tekmovanjih v delu po umetnem krvnem sledu za vse pasme lovskih psov in bodo 
izključno tekmovalnega značaja. 
 
 
 
Tako kot dosedanja tekmovanja v delu po umetni krvni sledi, bodo tudi uporabnostne 
preizkušnje večinoma predstavljale lovsko kinološke prireditve lokalnega značaja, 
njihovo načrtovanje in izvedba pa bosta praviloma v pristojnosti lovsko kinoloških 
društev. Tudi materialno tehnični pogoji za organizacijo preizkušenj ostajajo 
praktično nespremenjeni; kar zadeva strokovne kriterije ocenjevanja, pa pravilnik 
daje večji poudarek presoji praktične uporabnosti psa za iskanje obstreljene divjadi. 
 
 
 
Uspešno opravljena preizkušnja v delu po umetnem krvnem sledu, katere naj bi se 
vodnik s psom praviloma udeležil samo enkrat, bo vodniku krvosledca resda 
omogočila samostojno iskanje obstreljene divjadi, vendar velja pri tem opozoriti na 
dejstvo, da mladi psi s tem še zdaleč niso zanesljivo pripravljeni za zahtevna iskanja. 
Zato od vodnikov pričakujemo, da si bodo zlasti ob sledenju na prvih naravnih sledeh 
zagotovili prisotnost še enega, izkušenega krvosledca in ga po potrebi uporabili za 
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korekcijo dela svojega psa ter s tem pripomogli k uspešnosti iskanja obstreljene 
divjadi.  
 
Prepričani smo, da bo mnogim vodnikom ta pravilnik lahko služil kot osnova za 
šolanje krvosledca, zato naj postane sestavni del njihove lovsko kinološke literature.  
 
 

               VK ZA BARVARJE 
           Predsednik:                      
       Marko MALI, l.r. 
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PRAVILNIK 
O UPORABNOSTNI PREIZKUŠNJI V DELU PO KRVNI SLEDI 

ZA VSE PASME LOVSKIH PSOV (UP) 
 
I. SPLOŠNI DEL 
 
A. Namen 

1. člen 
Ta Pravilnik je namenjen ocenjevanju uporabnosti lovskih psov za delo po umetni 
krvni sledi. Za samostojno zasledovanje obstreljene velike parkljaste divjadi lahko 
uporabimo izključno psa, ki ima uspešno opravljeno uporabnostno preizkušnjo v delu 
po umetni krvni sledi za vse pasme lovskih psov. Usposobljenost za delo po krvni 
sledi se prizna tudi psom, ki imajo uspešno opravljeno vsestransko uporabnostno 
preizkušnjo za določeno pasmo, vendar pod pogojem, da je priprava, način 
polaganja in zahtevnost umetne krvne sledi ter ocenjevanje dela v tej disciplini 
potekalo po tem Pravilniku in jo je ocenjeval sodnik za delo barvarjev. 
Za zasledovanje obstreljenega medveda lahko uporabimo izključno tiste pse, pri 
katerih so poleg dela po krvni sledi preverjene tudi njihove vedenjske lastnosti na 
sledu medveda. 
 
B. Pravica do udejstvovanja 

2. člen 
Uporabnostne preizkušnje (v nadaljevanju UP) v delu po umetni krvni sledi se lahko 
udeležijo barvarji, ki imajo pozitivno oceno zunanjosti.  
Na uporabnostni preizkušnji lahko sodelujejo tudi psi drugih lovskih pasem, vendar 
morajo poleg pogojev, navedenih v 1. odstavku tega člena, imeti opravljeno tudi 
preizkušnjo naravnih zasnov za svojo pasemsko skupino.  
Uspešno opravljena uporabnostna preizkušnja je vpisana v rodovnik psa skupaj s 
krajem in datumom prireditve ter doseženo oceno. Podatke podpiše sodnik, ki je psa 
ocenjeval, lahko pa tudi vodja sodniškega zbora na prireditvi. 
 
C. Prijava: 

3. člen 
Za sodelovanje na UP so potrebne poprejšnje prijave, ki jih določa razpis prireditelja. 
Prijava mora vsebovati: 
a. ime psa, navedbo psarne in številko rodovnika 
b. pasmo in spol, datum rojstva 
c. datum in kraj opravljanja PNZ za svojo pasemsko skupino in ocena zunanjosti 
d. ime in priimek ter točna naslova lastnika in vodnika 
 
D. Prireditelj 

4. člen 
Prireditelj Uporabnostne preizkušnje v delu po umetni krvni sledi je lahko: 
- lovsko kinološko društvo 
- pasemska organizacija 
- vzrejna komisija za barvarje pri KZS 
- profesionalna organizacija, ki se ukvarja z lovstvom 
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UP mora biti prijavljena na Kinološko zvezo Slovenije v roku, kot velja za vse druge 
prireditve. 
Vse UP morajo biti organizirane v dogovoru z Vzrejno komisijo za barvarje pri KZS, 
izvedene pa najpozneje do 15. novembra oziroma do časa zmrzovanja zemlje ali 
sneženja ter morajo potekati v skladu s Pravilnikom o kinoloških prireditvah KZS. 
 
E. Sodniki 

5. člen 
Na UP lahko sodijo izključno sodniki, pooblaščeni za ocenjevanje dela barvarjev. 
Razpored sodnikov opravi delni zbor sodnikov za barvarje pri KZS, v izjemnih 
primerih pa Vzrejna 
komisija te skupine. 
Vodja sodniškega zbora je dolžan v roku 14 dni po izvedeni UP predložiti pisno 
poročilo prireditelju, 
Vzrejni komisiji za barvarje in pisarni KZS. 
 
F. Vodja UP 

6. člen 
Za organizacijo in izvedbo UP je odgovoren vodja preizkušnje, ki ga v soglasju s 
sodniškim zborom določi prireditelj.  
Dolžnosti vodje UP so: 
- da pravočasno izbere primeren teren za polaganje umetnih krvnih sledi 
- da zagotovi zadostno količino krvi in sveže parklje iste vrste divjadi 
- da zagotovi zadostno število ustrezno pripravljenih kosov mrtve divjadi za polaganje 
na 
  koncu sledi 
- da zagotovi potrebna materialno tehnična sredstva in ustrezne tiskovine 
- da zagotovi red in disciplino 
- da opravi žreb startnih številk in vzdržuje stik z vodniki in drugimi udeleženci 
prireditve 
 
G. Vodniki 

7. člen 
a. 
Vodnik lahko s psom sodeluje na UP le na podlagi poprejšnje prijave, s seboj pa je 
dolžan imeti rodovnik prijavljenega psa in zahtevana veterinarska potrdila. 
 
b. 
Vodnik s psom mora UP opravljati ustrezno oblečen in obut ter opremljen – sledni 
jermen (dolg najmanj 6 metrov), široka in mehka podložena sledna ovratnica z 
vrtljivim obročem, lovsko orožje, naboji, nahrbtnik in lovski nož. Mrežasta očala in 
kapa s ščitnikom nista obvezna, sta pa priporočljiva. 
Brez obvezne opreme sodnik ne sme dovoliti vodniku opravljati UP. 
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H. Ocenjevanje dela 
8. člen 

Ocenjevanje dela psov na UP poteka na podlagi določenega obrazca za 4 discipline, 
in sicer: 
 I. Splošna vodljivost (pod A in B) 
 II. Odložljivost s strelomirnostjo (pod A in B) 
 III. Delo na sledi (pod A in B) 
 VI. Obnašanje ob najdeni divjadi (pod A in B) 
 V. Ugotavljanje značaja ‐ opisno 
 
Delo se ocenjuje s številčnimi ocenami, razen značaja psa, kjer se opiše opisno: 
4 = odlično; 3 = prav dobro; 2 = dobro; 1 = zadostno; 0 = nezadostno. 
 
Pri ocenjevanju so dovoljene tudi polovične ocene. 
 

9. člen 
Vidno bolni psi in psice ne smejo sodelovati na UP. 
 
 
2. STROKOVNI DEL 
 
A. POLAGANJE UMETNE SLEDI 

10. člen 
Pri polaganju umetnih krvnih sledi je treba upoštevati pravilo, da naj bi bile sledi med 
seboj čim bolj enakovredne, in sicer tako po dolžini, količini uporabljene krvi, kot tudi 
glede oblikovanosti terena in drugega. 
Prepovedano je polaganje sledi po sveže pognojenem terenu ali po snegu. Izogibati 
se je treba tudi visoki travi in praproti, odpadlemu listju, pregosto zaraščenemu 
terenu in sveže zoranim njivam. Razmak med posameznimi umetnimi sledmi mora v 
vsakem primeru presegati 100 metrov. 
Umetne sledi polaga kinološki sodnik v spremstvu pomočnika in največ še ene 
osebe. Sodnik lahko preverja delo psa izključno na sledi, ki jo je položil sam. Vsak 
sodnik sme na posamezni preizkušnji ali tekmi položiti največ tri umetne sledi. 
Umetna krvna sled mora biti dolga 900 do 1000 m in položena izključno s svežo in 
tekočo krvjo parkljaste divjadi, ki ji zaradi obstojnosti lahko dodamo nekaj kuhinjske 
soli (NaCl), ter s slednimi čevlji s pritrjenim svežim parkljem. 
Sled mora biti položena s kapljanjem ob izključni uporabi krvi in svežega parklja 
divjadi, pritrjenega na slednem čevlju in sicer tako, da je prvi del sledi (60 %) 
položena s krvjo in parkljem, drugi del sledi (40%) samo s slednimi čevlji in parklji do 
mesta, kjer psa sprčimo in od tega mesta (cca 70 m) do mrtve divjadi zopet 
uporabimo poleg slednih čevljev tudi kri. Kri in parkelj (spodnji del noge) naj bosta po 
možnosti odvzeta kosu divjadi, ki leži položen na koncu sledi. 
Nastrel mora biti označen z dvema vejicama: prva označuje točno mesto nastrela, 
druga pa smer sledi. Na tistem mestu mora biti položena nekoliko večja količina krvi; 
priporočljivo je dodati tudi nekaj dlake divjadi. Vse skupaj naj bo pokrito z vejicami, 
da sta kri in dlaka zaščitena pred močnejšim vetrom, soncem in dežjem. 
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Na vsaki sledi morata biti dve "ležišči" s pravokotnima kljukama. Ležišče označimo 
tako, da na tistem mestu s parkljem močneje poteptamo teren in nakapljamo nekaj 
več krvi. 
Posamezna sled je označena z listki tako, da so za vodnika nevidni. Mesto, kjer 
mora vodnik psa spustiti, označujeta (lahko na vidnem mestu) dva listka. Prav tako je 
s številko sledi vidno označen nastrel. 
Na koncu sledi mora biti položena mrtva parkljasta divjad, ki ne sme biti zamrznjena. 
Trebušni rez in rane morajo biti poprej dobro zašiti. 
 
B. OCENJEVANJE DELA 

11. člen 
Na Uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi lovskega psa preizkusimo v vseh 
disciplinah, navedenih v 1. odstavku 8. člena tega Pravilnika, in sicer: 
 
 1. SPLOŠNA VODLJIVOST – ocenjujemo ves čas poteka preizkušnje 
 
1a. 
Če je pes vodljiv brez povodca, mora vodnika spremljati s plečetom ob vodnikovi levi 
nogi oz. se prilagajati terenu. Ko se vodnik ustavi, mora pes sesti. (Oceno množimo s 
faktorjem v rubriki I A) 
 
1b. 
Vodljivost na povodcu ocenjujemo oziroma preizkušamo na enaki dolžini na 
poraslem terenu. Pes mora spremljati vodnika ob levi nogi in se s povodcem ne sme 
zapletati ob grmovje. Ko se vodnik ustavi, mora pes takoj sesti. (Oceno množimo s 
faktorjem v rubriki II B) 
Vsako večkratno ali glasno ukazovanje, prehitevanje ali zaostajanje psa, zapletanje 
povodca v grmovje ali če pes ne sede takoj, ko se vodnik ustavi, znižuje oceno. 
 
 2. ODLOŽITEV S STRELOMIRNOSTJO 
 
2a. 
Prosto odložljivega psa ocenjujemo v rubriki II A. Vodnik mora psa odložiti na 
določeno mesto z enkratnim, tihim poveljem. Pri tem lahko na psu pusti le ovratnico, 
ne sme pa mu pustiti v bližini svojih predmetov. 
 
2b. 
Ko vodnik odloži privezanega psa, ga ocenjujemo v rubriki II B. V tej rubriki 
ocenjujemo tudi pse, ki so bili odloženi ob predmetu ali s povodcem, pripetim na 
ovratnico. 
Po odložitvi se mora vodnik umakniti iz vidnega polja psa in na dani sodnikov znak 
(po 10 minutah) oddati strel s puško. Pes mora mirno in tiho obležati ali vsaj obsedeti 
na določenem mestu. Glasni in večkratni vodnikovi ukazi ter vsako premikanje psa z 
mesta ali cviljenje, psu zmanjšuje oceno. Kadar pa pes zapusti mesto, se poskuša 
strgati s povodca ali začne lajati, mora v tej disciplini prejeti oceno "0", vendar pa 
zato ni diskvalificiran. Po oddanem strelu sodnik počaka še deset minut, nato gre 
skupaj z vodnikom po psa. 
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Odložljivost s strelomirnostjo se na UP preizkuša kot prva disciplina. Vsak sodnik 
preizkusi pse, ki jih bo pozneje ocenjeval pri delu na sledi. V kolikor preizkuša več 
psov naenkrat, naj jih vodniki odložijo tako, da se med seboj ne vidijo. 
Pes, ki pokaže streloplahost, ne more nadaljevati UP in je diskvalificiran! 
 
 
 
 3. DELO PO UMETNI KRVNI SLEDI 
 
Umetna krvna sled je položena s svežo krvjo parkljaste divjadi. Sled mora biti v 
trenutku, ko ga začne pes izdelovati, stara najmanj 12 ur. Pes lahko izdeluje sled na 
slednem jermenu ali brez slednega jermena. 
Vodnik mora s psom vedno slediti izključno v tisto smer, v katero je bila položena 
sled in v nobenem primeru v nasprotni smeri. 
Umetna sled mora biti dolga od 900 do 1000 m, zanjo pa se lahko porabi največ 2,5 
dl tekoče krvi. Praviloma naj bo sled položena s krvjo in parkljem iste vrste divjadi, ki 
je položena na koncu sledi. 
Način polaganja in označevanja sledi je opisano v 10. členu tega Pravilnika. 
V primerni razdalji od nastrela mora vodnik odložiti psa in si sam ogledati nastrel. 
Pes mora slediti čim bolj samostojno, vodnik pa je dolžan sodnika opozoriti na vsako 
kri, ki jo opazi. Vodniku je tudi dovoljeno, da med sledenjem psa ustavi, če opazi, da 
je zašel s sledi, in ga popelje na mesto, kjer meni, da poteka sled. Vendar pa 
vodnikovo popravljanje psu znižuje oceno za 0,5 ocenjevalne točke. Pes mora slediti 
mirno, čim bolj natančno in z nizkim nosom. Zelo pohvalno je, če pes med sledenjem 
pokaže vodniku vsako kri, dlako ali druge znake, iz katerih je mogoče sklepati, da je 
na pravi sledi. 
Ko pes zaide več kot 50 m s sledi, v sledenje poseže sodnik in vodniku pokaže, kje 
sled poteka. Vsak sodnikov popravek za eno oceno zniža končni rezultat v tej 
disciplin. Sodnik lahko posreduje dvakrat, tretji popravek pa pogojuje prekinitev dela 
na sledi in hkrati pomeni, da pes UP ni opravil. Površno, vihravo delo, slabo držanje 
sledi ipd. prav tako znižuje oceno v delu po krvni sledi. 
Pes lahko sledi tudi prost (brez slednega jermena). V tem primeru mora pes slediti 
tako počasi, da ga vodnik in sodnik zlahka dohajata. Pes praviloma ne sme izginiti iz 
vodnikovega vidnega polja za dlje kot 3 minute. Odsotnost psa do treh minut ne 
zmanjšuje ocene v delu na sledi, daljši čas pa se prav tako šteje kot sodnikov 
popravek, in sicer: 
  od 3 do 6 minut = en popravek 
  od 6 do 9 minut = dva popravka. 
Odsotnost psa več kot 9 minut pomeni zanj prenehanje sledenja in hkrati neuspešno 
opravljeno preizkušnjo. 
Če vodnik odpokliče psa, se to šteje kot sodnikov popravek. Kadar sodnik dodeli psu 
popravek, ga mora vodnik odpoklicati, pes pa se mora nemudoma vrniti. Če se pes 
ne vrne takoj, se čas odsotnosti psa smiselno uporablja po navedenih določilih, 
vendar kot dodaten popravek. 
Delo na sledi ocenjujemo od nastrela do položenega kosa mrtve divjadi. 
Če pes zaide s sledi na zadnjem delu, ki ga mora opraviti prost zaradi preizkušanja 
vedenja ob mrtvi divjadi, se za čas odsotnosti psa smiselno upošteva določila, 
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veljavna za ocenjevanja dela na sledi brez jermena. Glede vodnikovih in sodnikovih 
popravkov veljajo ista pravila kot pri sledenju na jermenu. 
Čas izdelovanja sledi od začetka sledenja na nastrelu do mesta, kjer je vodnik 
dolžan spustiti psa, je omejen na 45 minut. 
 
  
 
4. OBNAŠANJE PRI NAJDENI DIVJADI 
 
V tej disciplini preizkušamo "poštenost" psa do plena in njegovo lastnost ‐ ali pes 
pokaže ali oblajava mrtvo divjad. 
Kako bo pes nakazal najdeno divjad, mora vodnik sodniku pojasniti pred začetkom 
dela na sledi. Za ocenjevanje te discipline približno 70 korakov pred koncem sledi 
(položene divjadi) sodnik vodniku ukaže, naj psa sprči z jermena, le‐ta pa zadnji del 
sledi izdela samostojno. Vodnik in sodnik čakata na mestu ter skrita opazujeta 
vedenje psa ob mrtvi divjadi. 
Pes divjad lahko ovohava, liže ali jo zgrabi, narobe pa je, če jo skuša trgati ali celo 
zagrebsti. Psi, ki najdeno divjad trgajo ali poskušajo zagrebsti, prejmejo v tej 
disciplini oceno 0 (nič). 
 
4a.POKAZOVANJE: 
Ko pes pride do divjadi, se lahko zadržuje ob najdeni divjadi največ 10 minut, nakar 
se mora vrniti k vodniku, ga z značilnim obnašanjem opozoriti, da je divjad našel ter 
ga voditi do divjadi. Najvišjo oceno lahko doseže pes, ki se takoj po najdbi divjadi 
vrne k vodniku in ga počasi neprivezan pripelje do plena. Če se pes pri plenu 
zadržuje več kot 10 minut, v tej disciplini prejme oceno 0 (nič) in preizkušnje ni 
opravil. 
 
4b.OBLAJAVANJE: 
PES se mora največ po 5 (petih) minutah oglasiti ob najdeni divjadi in vzdržno lajati 
najmanj 10 minut. Po preteku tega časa se mu vodnik in sodnik lahko približata. 
Pes, ki najdene divjadi ni pokazal ali oblajaval, UP ni opravil! 
 
 5. UGOTAVLJANJE ZNA ČAJA PSA 
 
Značaj psa preizkusimo tako, da vodnik ob najdeni divjadi odloži privezanega psa in 
se umakne iz njegovega vidnega polja. Pri tem je pomembno, da pes lahko 
nemoteno doseže plen. Po določenem času se psu približa sodnik ali druga, psu 
neznana, oseba in mu skuša odvzeti plen. Pes lahko odloženo divjad čuva, vendar 
mora na vodnikovo povelje tudi tujim osebam dovoliti odvzeti plen. 
Takšen značaj psa se zapiše kot – STABILEN. 
Če pes kaže ob prisotnosti vodnika kakršno koli agresivnost proti tujim osebam, to ni 
zaželjeno, in se opiše kot – PRIMEREN. 
Psi, ki so plahi in se bojijo približati divjadi, se opišejo kot –PLAH. 
Psi, ki so agresivni do vodnika in tudi vodniku ne dovolijo odvzeti plena, se opišejo 
kot – AGRESIVEN. 
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Sodnik opisno oceni psa, ali je stabilen, primeren, plah ali agresiven. Psi, ki so plahi 
ali agresivni, so diskvalificirani in UP ne opravijo! 
 

12. člen 
Na koncu uspešno opravljene preizkušnje sodnik vodniku čestita z "lovski blagor" ter 
mu izroči dve zeleni vejici: zanj in za psa. Vodnik najprej zatakne eno, s krvjo 
orošeno vejico, na desno stran ovratnice psa, drugo, ki jo je orosil že sodnik, pa si 
zatakne na desno stran lovskega pokrivala. 
 

13. člen 
Pes je uspešno opravil UP, če je v skupnem seštevku dosegel najmanj 50 točk, ob 
tem pa; 
- v disciplini "DELO PO SLEDI" prejel oceno najmanj 2 
- v disciplini "OBNAŠANJE OB NAJDENI DIVJADI" prejel oceno najmanj 1 
- ni streloplah , ni plah in ni agresiven do vodnika 
Ob upoštevanju skupnega števila doseženih točk in ocene v disciplini delo po sledi, 
psu dodelimo končno oceno, doseženo na UP, in sicer: 
 
Skupno število doseženih to čk   Ocena v disciplini 
       "Delo po sledi " 
I. OCENA 114      najmanj 4 
II. OCENA 82      najmanj 3 
III. OCENA50      najmanj 2 
 
Če je pes uspešno opravil UP, mu v njegov rodovnik vtisnemo poseben žig in 
vpišemo datum in kraj opravljanja UP ter doseženo končno oceno. 
 
Vsebina vpisa v rodovnik: 
UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA V DELU PO KRVNI SLEDI, 
V______________, dne:___________; ocena: I. II. III. 
Kinološki sodnik:_____________________________. 
 
3. KONČNE DOLOČBE 

14. člen 
Z dnem, ko stopi v veljavo ta pravilnik, prenehajo veljati do sedaj uporabljeni načini 
ocenjevanja dela po krvni sledi in polaganja sledi za vse preizkušnje lovskih psov, s 
katerimi se ocenjuje delo po krvni sledi. Izjema so ocenjevanje teh disciplin na 
uporabnostnih in specialnih preizkušnjah oz. tekmah za posamezne pasme psov‐ ne 
barvarje! 
 

15. člen 
Pravilnik o uporabnostni preizkušnji v delu po krvni sledi za vse pasme lovskih psov, 
je bil sprejet na delnem zboru sodnikov za ocenjevanje dela barvarjev 10. junija 
2001. 
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika o uporabnostni preizkušnji v delu po krvni 
sledi za vse pasme lovskih psov, je sprejel izredni delni zbor sodnikov 20. junija 2009 
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na Čemšeniku in potrdila komisija za strokovna vprašanja pri KZS 15. septembra 
2009. 
 
Ta pravilnik prične veljati 01. januarja 2010. 
 
Predsednik vzrejne komisije za barvarje 
Bojan Deberšek l.r. 
 
Priloga: 
- obrazec ocenjevalnega lista 
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13. POVZETEK IZ PRAVILNIKA ZA POMLADANSKO VZREJNO P REIZKUŠNJO 
(PZP) 

(VII: FCI SKUPINA – PTIČARJI) 
 
 

A) Splošne dolo čbe 
Na pomladanski vzrejni preizkušnji ocenimo podedovane naravne lovske zasnove 
mladega psa, katere naj bi vzgoja še bolj vzpodbudila: volja po delu na sledu, nos, 
iskanje, stoja in vodljivost. Najtežja naloga sodnika je sojenje na vzrejni preizkušnji. 
Ker je neoporečno pravilen izid vsake preizkušnje odvisen od kvalitete sodnikov, 
morajo biti sodniki le izkušeni lovci, vodniki uporabnostnih psov, ki se lahko izkažejo 
z vzrejnimi izkušnjami. Soditi smejo le priznani sodniki. 
 
(1) Na pomladanski vzrejni preizkušnji preizkušamo naslednje predmete: 
 

Predmet     Faktor strokovne vrednosti 
1. delo po sledu,       2 
2. nos,        2 
3. iskanje,        1 
4. stoja,        1 
5. vodljivost        1 
 
(2) Ugotoviti je treba: 
 
1. Način gonje 

(sledoglasnost, vidoglasnost, tiho, kresane, neugotovljeno). 
2. Streloplahost, znaki živčnosti, obnašanje psa in druge napake ugotovljene v 

spričevalu 
3. Psi morajo biti v vseh predmetih preizkušeni posamično. Vsakemu psu je treba 

dati večkrat priložnost, da pokaže svoje naravne zasnove, vendar ne več kot 5-
krat. Če sodniški zbor meni, da je pri tem potrebno storiti izjemo, mora to utemeljiti 
in odločiti na sodniški seji. 

4. Za angleške pasme ptičarjev izdelovanje »dela po sledu« ni obvezno. 
 
 
Celoten Pravilnik o pomladanski vzrejni preizkušnji pa si lahko ogledate na 
naslednjem spletnem naslovu: 
 
http://www.pticarji.si/file/Pravilniki/PRAVILNIK_PZP.pdf 
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14. POVZETEK IZ PRAVILNIKA ZA JESENSKO VZREJNO PREI ZKUŠNJO (JZP) 
(VII: FCI SKUPINA – PTIČARJI) 

 
A) Splošne dolo čbe 

(1) JZP je vzrejna preizkušnja, pri kateri je prvenstveno ugotoviti (kot pri PZP) 
naravne podedovane zasnove psa, glede na njegove nagnjenosti za vsestransko 
uporabnega lovskega psa in določiti, če je primeren kot plemenjak. 
(2) Šolanje mladega psa v poljskem in vodnem delu bi v tem času moralo biti v 
glavnem zaključeno. 
(3) Na jesenski vzrejni preizkušnji (JZP) preizkušamo in ocenjujemo delo psa v 
naslednjih predmetih: 
 

Predmet      Faktor strokovne vrednosti 
1.  delo po sledu dlakaste divjadi (zajec, lisica),   3 
2.  nos,         3 
3.  iskanje,          2 
4.  stoja,          2 
5.  vodljivost,         2 
6.  veselje do dela,         1 
7.  vodno delo: 
 a) šarjenje v globoki vodi za raco     3 
 b) iskanje izgubljenega v globoki vodi z ločjem   1 
8.  prinašanje izgubljene perjadi: 
 a) delo na sledu v perut obstreljene perjadi   1 
 b) iskanje izgubljenega in prinašanje    1 
 c) prinašanje po vlečki      1 
9.  vlečka dlakaste divjadi (zajca)      1 
10. način prinašanja: 
 a) zajca ali kunca       1 
 b) race        1 
 c) jerebice ali fazana      1 
11. poslušnost – ubogljivost 
 
(4) Oceniti je treba tudi: 
 1. način gonje: sledoglasnost, vidoglasnost, vprašljivo, lažna glasnost-
kresanje 
 2. obnašanje psa in njegove napake 
 
(1) Prireditelj odloča o tem, ali bo na JPZ preizkušani predmet »delo po sledu zdrave 
dlakaste divjadi« kot obvezen predmet ali pa bo to predmet izpustil. V razpisu o 
preizkušnji pa mora biti to jasno napisano. 
(2) Pse je potrebno v vseh predmetih preizkušati posamič in ne v parih. Vsakemu 
psu naj se da pri »poljskem delu« priložnost, da večkrat pokaže svoje zasnove! 
 
Celoten Pravilnik o jesenski vzrejni preizkušnji pa si lahko ogledate na naslednjem 
spletnem naslovu: 
http://www.pticarji.si/file/Pravilniki/PRAVILNIK_JZP.pdf 
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15. POVZETEK PRAVILNIKA O PREIZKUŠNJI NARAVNIH ZASN OV      
 RETRIEVERJEV (PNZ-R) 
 
 
A. Splošni del  
V skupino retrieverjev spadajo:  
Golden retriever (Zlati prinašalec),  
Labrador Retriever (Labradorec),  
Flat-Coated Retriever (Gladkodlaki prinašalec),  
Curly Coated Retriever (kodrasti prinašalec),  
Chesapeake Bay Retriever,  
Nova Scotia Duck Tolling Retriever. 
 
PNZ lahko organizirajo kinološke in lovske organizacije z namenom ugotavljanja 
prirojenih naravnih zasnov terierjev. Prireditelj je dolžan prireditev prijaviti KZS in jo 
organizirati skladno s Pravilnikom o strokovnem delu (PSD) KZS: Predhodna prijava 
prireditelju je obvezna.  
Število udeležencev je omejeno na 15. Isti kos divjadi lahko prireditelj uporabi za 
največ 3 pse. 
 
PNZ lahko pes ali psica opravljata v starosti 09 – 24 mesecev. 
 
PNZ lahko sodi le sodnik, ki je sodnik za delo retrieverjev. 
 
Opravljena PNZ se vpiše v rodovnik. Pes lahko neuspešno opravljeno PNZ ponavlja 
največ dvakrat. 
 
B. Strokovni del 
PNZ je sestavljen iz naslednjih disciplin oz. predmetov, na katerih se lahko doseže 
največ naslednje število točk: 
 
Prinašanje pernate divjadi        15 točk 
Prinašanje race iz globoke vode       15 točk 
Obnašanje na strelu          5 točk 
Vodljivost          15 točk 
 
Če pes ali psica v katerikoli disciplini doseže 0 točk ali doseže manj kot 25 točk PNZ 
ni opravil.   
 
 
Pravilnik je sprejel delni zbor sodnikov za retrieverje dne 20.09.2004 in dopolnil dne 
28.02.2009. 
 
Celoten Pravilnik o preizkušnji naravnih zasnov retrieverjev pa si lahko ogledate na 
naslednjem spletnem naslovu: 
 
http://www.klub-retrieverjev.si/cms/images/pravilniki_2014/retriever_PNZ2.pdf  
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16. POVZETEK IZ PRAVILNIKA O LOVSKI PREIZKUŠNJI RET RIEVERJEV 
 

A. Splošni del 
1. člen  

Pravilnik o lovski preizkušnji retrieverjev ureja način organiziranja in sojenja na lovski 
preizkušnji retrieverjev v Sloveniji. 
 

2. člen 
Lovska preizkušnja retrieverjev (v nadaljevanju: preizkušnja) ima namen preverjanja 
lovskih sposobnosti retrieverjev. 
 

3. člen 
Na preizkušnjo se lahko prijavijo psi/psice (v nadaljevanju: psi), ki imajo pozitivno 
telesno oceno zunanjosti. 
 

4. člen 
Organizatorji preizkušnje, sodniki in drugi, ki sodelujejo pri izvedbi preizkušnje, se 
morajo držati tega pravilnika. 
 

B. Pogoji sodelovanja 
5. člen  

Na preizkušnji lahko sodelujejo samo retrieverji (F. C. I. VIII/1, ki so vpisani v 
slovensko rodovno knjigo ali rodovne knjige držav članic F. C. I.. Na dan preizkušnje 
morajo imeti že opravljeno pozitivno telesno oceno zunanjosti. 
 

6. člen 
Vodnik psa je dolžan na preizkušnjo prinesti rodovnik prijavljenega psa, ki ga pred 
pričetkom preizkušnje odda vodji preizkušnje. 
 

7. člen 
Vrstni red sodelujočih psov se določi pred pričetkom preizkušnje z žrebom štartnih 
številk. Vodnik psa je dolžan nositi štartno številko na vidnem mestu do konca 
preizkušnje. 
 

8. člen 
Na lovski preizkušnji sme sodelovati tudi goneča psica, pod pogoji, ki jih predpiše 
prireditelj. Lastnik oz. vodnik, ki želi sodelovati z gonečo psico, mora pred začetkom 
prireditve organizatorja in sodnika o tem posebej obvestiti. V tem primeru mora 
organizator poskrbeti, da goneča psica ne bo motila ostalih psov, ki sodelujejo na  
 
prireditvi. Vodnika psice, ki ne obvesti organizatorja in sodnika o tem, da sodeluje z 
gonečo psico, mora sodnik diskvalificirati. 

 
F. Discipline za lovsko preizkušnjo retrieverjev 

19. člen 
I. UBOGLJIVOST 
1. obnašanje na stojišču in lovišču 
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2. vodljivost na povodcu 
3. prosta vodljivost 
4. odložitev s strelomirnostjo 
5. splošna vodljivost v polju, gozdu, vodi 
II. POLJSKO DELO 
1. vlečka pernate divjadi – 200 korakov 
2. iskanje pernate divjadi- 2 kos na 60 korakov pod kotom 600  

III. GOZDNO DELO 
1. vlečka dlakaste divjadi – 300 korakov 
2. iskanje izgubljen divjadi – 2 kosa na površini 50x50 korakov 
IV. VODNO DELO 
1. prinašanje iz globoke vode 
V. PRINAŠANJE 
1. zajec – kunec 
2. fazan 
3. raca 
VI. USMERLJIVOST 
1. pri vodnem delu in na polju 
VII. VESELJE DO DELA 
1. pri prinašanju in iskanju 
 
 

26. člen 
Pri ocenjevanju posameznih disciplin se uporabljajo sledeče ocene: 
prav dobro   4 
dobro   3 
zadostno  2 
pomanjkljivo  1 
nezadostno   0 
Število točk za posamezno disciplino dobimo tako, da pomnožimo oceno s faktorjem. 
 

27. člen 
Psa se izključi s preizkušnje v naslednjih primerih: 
- če je streloplah; 
- če ne prinaša in ne gre v vodo; 
- če je natrgač in zagrebač divjadi; 
- če je bil pri divjadi in je ni prinesel. 
 
Pravilnik je bil sprejet dne 6.5.2005 in popravljen na zboru sodnikov za delo F. C. I. 
VIII/1 dne 13.9.2007.  

Na naslednjem naslovu pa si lahko ogledate celoten Pravilnik o lovski preizkušnji 
retrieverjev: 

http://www.klub-retrieverjev.si/cms/images/pravilniki_2014/retriever_LPR.pdf  

         



LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO GORENJSKE  Ponatis maj 2016 
Gradivo za kinologe lovskih družin        VR….                 . 
 
 
 
 
 
  

 

  50   

17. PREIZKUŠNJA NARAVNIH ZASNOV – ŠARIVCI 
 
 
PNZ prepeličarjev in španjelov se izvaja na jesenskih prireditvah v sledečih 
disciplinah: 
1.   nos 
2.   glasna gonja  zajca 
3.   volja za delo po sledi 
4.   zanesljivost na sledi 
5.   način šarjenja iskanja 
6.   veselje do vode-plavanje 
7.   splošna ubogljivost 
8.   strelomirnost – plahost na strel 
 
Za vzrejno preizkušnjo prepeličarjev in španjelov pa so dodane še sledeče discipline: 
9.   prinašanje pernate divjadi po vlečki dolgi 120 korakov 
10. prinašanje zajca po vlečki dolgi 200 korakov 
11. prinašanje pernate divjadi iz globoke vode 
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18. POVZETEK IZ PRAVILNIKA O KINOLOŠKIH PRIZNAJIH L KD GORENJSKE 
 
 

7. člen 
PLAKETA SE PODELJUJE: 

- za trajnejše in posebno vidne zasluge na strokovnem, publicističnem in 
organizacijskem področju lovske kinologije, 

- za najmanj 15-letno uspešno opravljanje del kinološkega sodnika ali 
kinološkega referenta LD, 

- za dolgoletno uspešno opravljanje pomembnejših funkcij in nalog v organih 
društva in KZS, 

- ob visokem življenjskem jubileju za posebne kinološke zasluge, 
- lovskim družinam in drugim pravnim osebam, za vidnejše uspehe oz. zasluge 

pri širjenju oz. razvoju lovske kinologije. 
 
Občni zbor društva pa sme izjemoma odločiti, da se plaketo podeli tudi, če niso v 
celoti izpolnjeni pogoji iz druge alineje tega člena. 

 
8. člen 

ZLATI ZNAK SE PODELJUJE: 
- za večletno uspešno delo v društvu (vzreja in šolanje lovskih psov, aktivno 

opravljanje funkcij), 
- za večletno aktivno opravljanje funkcije kinologa v lovski družini, 
- vodnikom za doseganje vidnejših uspehov z lovskimi psi na kinoloških 

prireditvah. 
 

9. člen 
PISNO PRIZNANJE SE PODELJUJE: 

- za kinološke zasluge, ki so zajete v 7. in 8. členu tega pravilnika. 
 

10. člen 
Priznanje LKD Gorenjske se lahko podeli osebi, ki se ukvarja z lovsko kinologijo 
najmanj pet let. 
 

11. člen 
ZNAK »VODNIK LOVSKEGA PSA«: 

- se podeljuje vodniku lovskega psa (člani LKD Gorenjske), ki je dosegel s 
psom na uporabnostni tekmi enkrat I, ali dvakrat II. ali trikrat III. Oceno 

 
Ta znak se lahko podeli tudi vodniku lovskega psa za večletno uspešno iskanje 
zastreljene divjadi. 
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Gradivo za kinologe lovskih družin 
 
 

Pri pripravi gradiva so sodelovali kinološki sodniki, člani Strokovnega sveta LKD 
Gorenjske: 

 
Kosmač Zdravko 

Mlakar Alojz 
Nahtigal Janez 
Rihtaršič Jurij 
Traven Ivan 
Vester Jože 

 
in tajnik LKD Gorenjske Mlejnik Gregor 

 
 

Gradivo zbral, oblikoval in uredil 
 

Rakovec Vili, propagandist LKD Gorenjske 
 
 
 

Naklada 
 

30 izvodov 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezava 
 

Pfajfar Igor s. p. 
 
 
 
 
 

LOVSKO LINOLOŠKO DRUŠTVO GORENJSKE 
Mestni trg 29, 4220 Škofja Loka 

Telefon: 04 51 21 363; GSM 031 485 084; TRR 03138 - 1000020417 


