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Pred vami je nova {tevilka biltena, v
kateri je prikazana dejavnost upravnega
odbora na{ega kluba in njegovih orga-
nov. Klub zdru`uje ljubitelje psov jamar-
jev, torej jazbe~arjev in terierjev vseh
vrst, med ~lane kluba pa bi poleg lovcev
radi pritegnili tudi ve~ tistih lastnikov
jazbe~arjev in terierjev, ki so jim ti psi~ki
samo v zabavo in veselje. V upravnem
odboru bomo premislili, kako organizirati
ve~ dru`abnih sre~anj lastnikov teh prije-
tnih psov, ki bi bila povezana z mo`no-
stjo preizkusa naravnih zasnov psov, na
primer delo psa v umetnem rovu in po-
dobno. Na~rtujemo tudi vzpostavitev
spletne strani kluba, tako da bodo
razli~na obvestila dostopna ~im {ir{emu
krogu ljubiteljev psov jamarjev.

^lani upravnega odbora smo bili kar
dejavni. Sestali smo se na {tirih sejah v
Ljubljani, {e ve~krat pa so se sestali ~lani
strokovnega sveta. Temeljito smo raz-
pravljali o prenovi pravil Kluba ljubiteljev
psov jamarjev. Uskladili smo jih z zako-
nom o dru{tvih in predlagali ustanovitev
dveh pasemskih sekcij, in sicer sekcije
za nem{ke lovske terierje in sekcije za
jazbe~arje. Pravila smo sprejeli na izred-
nem ob~nem zboru kluba konec julija
2008 v lovskem domu LD Medvode.
Septembra 2008 smo organizirali dve
vzrejni preizku{nji – za terierje je bila na
Vrhniki, za jazbe~arje pa na Brezovici.
Sodniki in ~lani obeh lovskih dru`in so
delo izvrstno opravili in se jim ob tej
prilo`nosti iskreno zahvaljujem.

Z LD Vol~e in Lovskim kinolo{kim dru{-
tvom Nova Gorica smo na~rtovali vse-

stransko uporabnostno preizku{njo te-
rierjev in v ta namen so ~lani LD Vol~e s
prostovoljnim delom zgradili umetni rov.
Preizku{nje zaradi premalo prijavljenih
terierjev `al nismo izpeljali, rov pa smo
slovesno odprli s prikazom dela psa v
rovu. Bilo je res prijetno. Ker se je `e
ve~krat zgodilo, da je preizku{nja psov
zaradi premajhnega {tevila prijav odpad-
la, smo sklenili, da bi v prihodnje lahko
zdru`evali vsestranski uporabnostni pre-
izku{nji za jazbe~arje in terierje, seveda
za vsako pasmo po svojih pravilih.
Upam, da v prihodnje ne bo ve~ treba
odpovedovati napovedanih preizku{enj.

Ste presene~eni nad biltenom? Ladislav
Steinbacher, ~lan upravnega odbora, ki
je po poklicu novinar, je od{el v pokoj in
prevzel njegovo urednikovanje in obliko-
vanje. Meni je tak bilten v{e~, veliko je
tudi aktualnih informacij, zato bom pred-
lagal, da v tem letu izdamo {e eno {tevil-
ko. Seveda pa to ni odvisno samo od
dobre volje, temve~ tudi od financ. 

Veliko veselja vam `elim z va{imi jamar-
ji, pa potrpe`ljivi bodite z njimi! So pa~
v~asih malo samosvoji. 

Prof. dr. Peter Umek

Za prireditev CACIT terierjev in CACT – VUP jazbe~arjev je treba
14 dni pred prireditvijo poslati prijavo s fotokopijo rodovnika in
potrdilo o vpla~ilu 40 evrov na naslov Gorazd Sinjur, Petru{nja
vas 16, 1296 [entvid pri Sti~ni. Transakcijski ra~un Kluba ljubi-
teljev psov jamarjev je 02010-0011664410, dav~na {tevilka pa
33519587. 

V sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije in Dru{tvom ljubiteljev
pti~arjev na~rtujemo tri predstavitve lova na roparice v umetnih
rovih. Kdaj in kje bodo te dejavnosti, bomo objavili v reviji Lovec. 

Za te~aj vodnikov mladih psov v Slovenski Bistrici bo prijave zbi-
ral Matja` Roter, telefon 031 831 738, in za Grosuplje Damjana
[vegelj - @nidar{i~, telefon 040 396 041. 

Maj: te~aj za vodnike mladih psov,
Slovenska Bistrica in Grosuplje

5. september: CACIT terierji -- preizku{nja delo 
po strelu, Slovenska Bistrica

19. september: CACT -- vsestransko uporabnostna
preizku{nja za jazbe~arje, 
Velika Nedelja

3. oktober: vzrejni pregled za terierje, Vrhnika

24. oktober: vzrejni pregled za jazbe~arje, 
Brezovica

Beseda predsednika kluba

Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjevmarec 2009

Program prireditev Kluba ljubiteljev psov jamarjev
za leto 2009

^etrta seja upravnega odbora kluba je bila decembra 2008. Na fotografiji so z
leve: Gregor Frelih, prof. dr. Peter Umek, Milan [vegelj, Edo Verov{ek, Bo{tjan
Predali~, Matja` Roter in Gorazd Sinjur.



Klub ljubiteljev psov jamarjev je 18. in 25.
oktobra 2008 organiziral vzrejna pregleda
z vzrejno preizku{njo za pse jamarje.
Prireditvi sta bili organizirani za vsako
pasemsko skupino lo~eno (III. FCI skupi-
na – terierji, uporabni za lov, in IV. FCI sku-
pina – jazbe~arji), in sicer na terenih LD
Vrhnika in LD Brezovica. Ob tej prilo`nosti
se za ve~letno gostoljubje vodstvom
obeh dru`in in lovcem, ki nas spremljajo
na terenu, iskreno zahvaljujemo. 

Kot sem zapisal v uvodu, sta prireditvi
sestavljeni iz vzrejnega pregleda in vzrej-
ne preizku{nje. Prvi del obsega natan~en
telesni in karakterni pregled (strelopla-
host) vsakega psa, drugi del pa poteka na
polju, kjer pse skladno s pravilnikom za
preizku{njo naravnih zasnov ponovno pre-
izkusimo na sledi zajca, terierje pa {e v
vodoljubnosti. Delo v rovu smo prepisali z
ocenjevalnih listov opravljenih preizku-
{enj naravnih zasnov. 

In zakaj opravljamo ponovni preizkus dela
na polju? Iz dveh razlogov: prvi~, da pono-
vno preverimo sledoglasnost posamez-
nega psa in s tem potrdimo njegove
dobre delovne zasnove (nos) in vodljivost,
in drugi~, da lahko psom, ki imajo opra-
vljen preizkus pri dveh razli~nih sodnikih,

prepi{emo oceno iz sledoglasnosti na
preizku{njah vi{jega razreda (PP, UP,
VUP). Ker so to prete`no lovski psi, nam
skupek obeh ocen iz pregleda in preiz-
ku{nje da vzrejno vrednost psa (prva
ocena pomeni telesno oceno, druga pa
oceno z delovne preizku{nje). Delovne
preizku{nje pa ni treba opraviti dolgodla-
kim in pritlikavim pasmam ter kun~arjem
pri jazbe~arjih ter terierjem (razen nem-
{kega lovskega terierja, za katerega je
preizkus obvezen). ^eprav smo lovska
kinolo{ka dru{tva v za~etku leta pisno
obvestili, da naj preizkus naravnih zasnov
in preizkus v rovu opravijo pred vzrejnim
pregledom in skladno z na{im pravilni-
kom, povsod ni bilo tako. Zato bomo v pri-
hodnje razmislili o celotnem preizkusu,
tudi z delom v rovu, saj nam Zakon o
za{~iti `ivali tak na~in preizkusa ponovno
omogo~a. Pregled psic in psov, ki so
opravili vzrejni pregled, je prikazan v pre-
glednici na strani 4. 

Sklepna ocena vzrejnega pregleda s stra-
ni strokovne komisije KLPJ za leto 2008
je naslednja: pri resastih jazbe~arjih
imamo ustrezno {tevilo psov in psic za
nadaljnjo vzrejo; pri kratkodlakih jazbe~ar-
jih imamo sicer zadovoljivo {tevilo psic,

veliko pomanjkanje pa je pri psih pleme-
njakih. Druge pasme jazbe~arjev se poja-
vljajo bolj »za vzorec«, zato jih ne {tejemo
kot lovsko pomembne pasme.

Podobno je pri terierjih, kjer imamo pri
nem{kih lovskih terierjih ustrezno {tevilo
vzrejno pregledanih in preizku{enih psov,
pri preostalih terierjih pa je {tevil~nost lov-
sko uporabnih psov skromna.

^e se osredoto~imo na tri za lovce najpo-
membnej{e pasme (kratkodlakega in
resastega jazbe~arja ter nem{kega lov-
skega terierja), ugotavljamo, da pri krat-
kodlakih jazbe~arjih slovenske vzreje ni
ve~jih te`av z vzrejo, razen njegove male
{tevil~nosti. Pri resastih jazbe~arjih ugota-
vljamo precej{no neenakost pri kakovosti
dlake, so pa delovno zelo zanesljivi. Pri
nem{kih lovskih terierjih se je v doma~i
vzreji pojavilo nekoliko ve~je {tevilo napak
pri zobovju, zato smo te pse na pregledu
izlo~ili iz vzreje, saj nam njihova ve~ja
{tevil~nost omogo~a kakovostnej{o izbi-
ro pri psih in psicah, namenjenih vzreji.
Prav tako je ta pasma delovno zelo zane-
sljiva, kar je gotovo posledica vzrejnih 
preizku{enj.

(Nadaljevanje na strani 4)

Na vzrejni pregled jazbe~arjev v Brezovico pri Ljubljani so vodniki pripeljali deset psov in tri psice.

Vzrejna pregleda sta pokazala, 
da imamo delovne jazbe~arje 

in nem{ke lovske terierje
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Opa`amo tudi, da ve~ina vodnikov jamar-
jev svoje pse pripelje na telesna ocenje-
vanja in opravi preizkus naravnih zasnov,
manj se jih odlo~a za vzrejni pregled, na
preizku{njah vi{jega ranga (PP, UP, VUP)
pa jih je zelo malo. Tako se je zgodilo, da
je kljub naporom organizatorjev KLPJ in
LKD Nova Gorica in velikemu finan~ne-
mu zalogaju (izgradnja umetnega rova v
LD Vol~e) lani ponovno odpadel VUP
terierjev. Strokovna komisija bo odslej pri
paritvenih kombinacijah dajala prednost
delovnim linijam psov, torej psom z 
opravljenimi delovnimi preizku{njami
najvi{jega ranga (CACT, CACIT). Nekateri
lastniki lovskih psov jamarjev sicer v zad-
njem ~asu pripeljejo svoje pse na razsta-
ve lovskih psov (CAC), ki jih organizirajo
lovsko kinolo{ka dru{tva, vendar pa se
moramo zavedati, da so to predvsem lov-
sko uporabni psi, zato je najpomemb-
nej{a njihova delovna kakovost. 

Za sklep velja opozoriti vodnike psov in
odgovorne v lovskih dru`inah in lovskih-
kinolo{kih dru{tvih, da je skladno s Pravil-
nikom o uporabi lovskih psov v lovi{~ih
treba s terierji, ki lovijo malo divjad, opra-
viti preizku{njo v prina{anju, za vse pse
jamarje, ki se uporabljajo za vodno delo
(terierje in jazbe~arje), pa preizku{njo v
prina{anju iz vode. Te preizku{nje so
lahko organizirane v sklopu preizku{nje
naravnih zasnov ali pa kot samostojne
uporabnostne preizku{nje.

Matja` Roter, 
predsednik strokovne komisije

Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjevmarec 2009
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[TEVILO•LEGEL V•LETIH 2004--2008

STATISTIKA•LEGEL TELESNO OCENJENIH•IN•PREIZKU[ENIH JAMARJEV

Nem{ki 
lovski terierji

Resasti
jazbe~arji

Kratkodlaki
jazbe~arji

Dolgodlaki
jazbe~arji

Resasti foks
terierji

Jack Russell
terierji

Parson
Russell terierji

2004
2005
2006
2007
2008

[TEVILO LEGEL PO PASMAH 2004 2005 2006 2007 2007
1 Nem{ki lovski terierji 25 54 % 33 58 % 33 31 % 31 56 % 23 66 %
2 Resasti jazbe~arji 11 24 % 13 23 % 13 24 % 14 25 % 6 17 %
3 Kratkodlaki jazbe~arji 6 13 % 11 19 % 4 7 % 8 15 % 4 11 %
4 Dolgodlaki jazbe~arji 2 4 % 0 0 % 2 4 % 2 4 % 0 0 %
5 Resasti foks terierji 1 2 % 0 0 % 1 2 % 0 0 % 1 3 %
6 Jack Russell terierji 1 2 % 0 0 % 1 2 % 0 0 % 1 3 %
7 Parson Russell terierji 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

SKUPAJ 46 100 % 57 100 % 54 100 % 55 100 % 35 100 %

STROKOVNI SVET KLUBA
LJUBITELJEV PSOV 

JAMARJEV

Predsednik strokovnega sveta: 
Matja` Roter, Gradi{ka 2a, 
2211 Pesnica 
E-po{ta: matja`.roter@zzv-mb.si,
telefon: 031 831 738

^lanica strokovnega sveta, odgovorna
za terierje: Damjana [vegelj-
@nidar{i~, Valjav~eva 19, 4000 Kranj 
E-po{ta: m.svegelj@soil.net,
telefon: 040 396 041

^lan strokovnega sveta, odgovoren za
jazbe~arje: Stanko Lihtenvalner, 
Ilovci 15, 2275 Miklav` pri Ormo`u 
E-po{ta: stanko.li@email.si,
telefon: 031- 674 629

^lani strokovnega sveta so {e:
Franc De~man, Darko Punger{i~
in Jan Kozler.

Udele`enci vzrejnega pregleda za jazbe~arje IV. FCI v letu 2008
1 LEJLA KRAGUJEVA^KI AS 4. 6. 2007 01/08 Janez Hajdinjak

Kratkodlaki jazbe~ar - `enske
1 DANA 9. 4. 2006 200 II/I 01/08 Magda Debenjak Kozi~

2 AJDA ARE[KA 25. 12. 2005 192 I/II 02/08 Albin Pehant

Resasti jazbe~ar - `enske
1 VILMA QUEEN KUNIGUNDA 6. 4. 2007 200 II/I 01/08 Toma` Tr`an

2 DONA 3. 3. 2006 175 I/II 02/08 Vlado Vesel

3 ^ARA RADOMERSKA 17. 5. 2002 192 I/II 03/08 Janko Filipi~

4 BURJA 1. 5. 2007 183 II/II 04/08 Katka Kova~ec 

5 ASKA 30. 5. 2007 200 II/II 05/08 Toma` Li~en

6 ^ARA TEMNARSKA 25. 9. 2007 200 II/I 06/08 Klemen Juvan~i~ 
Lazarini

7 DA[A RESENI[KA 7. 1. 2008 192 II/II 07/08 Franc Ferle

Resasti jazbe~ar - mo{ki
1 CALPUS DIDGEREDOO 4. 4. 2007 200 II/I 08/08 Toma` Pav~nik

2 [AK 18. 6. 2007 200 II/I 09/08 Savo Vovk

3 VIKY QUEEN KUNIGUNDA 6. 4. 2007 200 I/I 10/08 Zdenko Bel{ak

Udele`enci vzrejnega pregleda za terierje III. FCI v letu 2008

[t. Pasma Pole`en(a) [tevilo
to~k

Vzrejna 
vrednost

Vzrejno 
dovoljenje Lastnik

Nem{ki lovski terier - `enske
1 ^RNA 28. 6. 2007 188 I/I 01/08 Rado Hlade

2 GITA NEBE[KA 11. 5. 2007 175 I/I 03/08 Evgenij Cener

3 COTA 21. 3. 2007 188 I/I 05/08 Bo{tjan Kon~an 

4 BRITA 13. 1. 2007 180 I/II 06/08 Du{an Korim{ek

5 ASTRA HEKTOR 4. 4. 2007 188 I/I 07/08 lvan Fi{er

6 UNA SA SIRIJUSA 19. 8. 2005 172 I/I 08/08 Goran Pukart 

7 DIGA 16. 9. 2007 163 II/II 09/08 Peter Kova~ec

Nem{ki lovski terier - mo{ki
1 KONDOR AGRARSKI 12. 1. 2007 188 I/I 10/08 Ljubomir Bohak

2 ASTOR 5. 5. 2007 172 II/I 11/08 Sa{o Munda

3 CAF 3. 8. 2007 183 II/I 12/08 Tine Kova~



I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

Klub ljubiteljev psov jamarjev (v nadalje-
vanju KLPJ) je strokovna lovsko in kino-
lo{ka organizacija, v katero se prosto-
voljno zdru`ujejo ob~ani z namenom, da
organizirano in strokovno opravljajo lov-
sko-kinolo{ke dejavnosti, ki jih dolo~ajo
ta pravila.

Zdru`uje lastnike, vzreditelje in ljubitelje
vseh psov jamarjev. Nameni ustanovitve
in delovanja KLPJ niso politi~ni, ideo-
lo{ki, verski niti pridobitni.

2. ~len

Klub se imenuje Klub ljubiteljev psov
jamarjev. V nadaljevanju KLPJ.

Sede` kluba je na naslovu @upan~i~eva
9/II v Ljubljani.

Klub deluje na obmo~ju Republike
Slovenije.

3. ~len

Klub je pravna oseba. 

Klub ima `ig, ki je okrogle oblike preme-
ra treh centimetrov. Ob robu `iga je
napis Klub ljubiteljev psov jamarjev
Slovenije. V sredini `iga sta upodobljena
nem{ki lovski terier in kratkodlaki
jazbe~ar.

Klub za `igosanje svojih dokumentov
uporablja zeleno barvo.

4. ~len

KLPJ je ~lan Kinolo{ke zveze Slovenije,
zato pri svojem delu smiselno uporablja
vse akte, ki urejajo delovanje KZS.

KLPJ se lahko povezuje tudi z drugimi
sorodnimi organizacijami v RS in v dru-
gih dr`avah, pod pogojem, da delujejo
pod okriljem mednarodne kinolo{ke
zveze – FCI in je to v interesu KLPJ.

5. ~len

Delovanje KLPJ, njegovih organov in
~lanov je javno.

KLPJ obve{~a svoje ~lane:

- s pravico vpogleda v zapisnike orga-
nov kluba,

- prek klubskega glasila,

- prek sredstev javnega obve{~anja. 

KLPJ obve{~a {ir{o javnost o svojem
delu tako, da so seje organov kluba
javne, da organizira okrogle mize, tiskov-
ne konference, na svoje seje vabi pred-
stavnike zainteresiranih organov, usta-
nov, organizacij ter predstavnike sred-
stev javnega obve{~anja.

O izvajanju programov, projektov in dru-
gih aktivnosti, ki jih KLPJ izvaja v javnem
interesu, poro~a pristojnim organom v
skladu z zakonom.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja
to~nih informacij o delu KLPJ je odgovo-
ren predsednik kluba.

6. ~len

KLPJ ima dve pasemski sekciji -- za nem-
{ke lovske terierje in za jazbe~arje.
Sekcije so metoda dela KLPJ, organizi-
rane po strokovnih na~elih in principih.
Sekcije ustanovi zbor ~lanov KLPJ. Vodjo
sekcije imenuje upravni odbor na pred-
log predsednika strokovne komisije.
Sekcija ni pravna oseba in mora delovati
v skladu s pravili KLPJ.

Za svoje delo so sekcije odgovorne
upravnemu odboru.

II. DEJAVNOSTI

7. ~len

Poleg nalog in obveznosti, ki jih ima
KLPJ kot ~lan KZS, ima predvsem
naslednje naloge in cilje, ki jih dosega in
uresni~uje za svoje ~lane:
l vodenje na~rtne in smotrne vzreje ter
{olanje ~istopasemskih psov jamarjev,

l organiziranje kinolo{kih prireditev v
skladu s pravilnikom za ocenjevanje
zunanjosti in dela psov jamarjev,

l vodenje interne vzrejne evidence in
evidence o delovnih uspehih psov
jamarjev,

l izdajanje potrebnih listin in obrazcev o
opravljenem delu in dose`enih uspe-
hih psov jamarjev,

l spremljanje in predlaganje kriterijev za
sodnike za oceno zunanjosti in dela
psov jamarjev,

l izdajanje liste (seznama) sodnikov na
osnovi njihove usposobljenosti in dru-
gih kvalitet,

l izdajanje lastnega strokovnega glasila
ali sodelovanje z drugimi strokovnimi
glasili v skladu z veljavno zakonodajo,

l vzdr`evanje stikov z Lovsko zvezo Slo-
venije in sorodnimi dru{tvi.

S podatki o dejavnosti KLPJ in ~lanstvu
lahko razpolagajo le upravni odbor oziro-
ma poobla{~eni ~lani. 

Podatke iz prej{njega odstavka se sme
uporabljati le za dejavnost kluba.

III. ^LANSTVO

8. ~len

KLPJ je dru{tvo najmanj treh polnoletnih
oseb.

^lani oziroma ~lanice KLPJ so lahko
fizi~ne oziroma pravne osebe, opredelje-
ne z zakonom o dru{tvih, in je njihov
interes povezan s psi jamarji.

Vsakdo, ki `eli postati ~lan KLPJ, mora s
podpisom pristopne izjave izraziti voljo
za sodelovanje v KLPJ in se s tem tudi
zave`e v celoti upo{tevati ta pravila in
druge akte KLPJ ter pravila in druge akte
Kinolo{ke zveze Slovenije.

^lanstvo v KLPJ je prostovoljno.

9. ~len

Nepolnoletni ob~ani lahko postanejo
~lani KLPJ z dovoljenjem star{ev ali
zakonitega zastopnika, ki ga tudi zastopa
v organih KLPJ. Mladoletni ~lani KLPJ
nimajo glasovalne pravice, niti ne more-
jo biti voljeni v organe kluba.

^as ~lanstva mladoletne osebe v KLPJ
se kasneje pri{teje k rednemu ~lanstvu.

Na podlagi 4. in 9. ~lena Zakona o dru{tvih (ZDru-1; Uradni list RS, {t. 61/2006) in v skladu s pravili
Kinolo{ke zveze Slovenije, ki je bil sprejet na zboru ~lanov (v nadaljevanju KZS) dne 24. 4. 2007, je
Klub ljubiteljev psov jamarjev na zboru ~lanov kluba, ki je bil dne 28. 7. 2008, sprejel:

Pravila Kluba ljubiteljev psov jamarjev
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10. ~len

Za ~astne ~lane KLPJ lahko skup{~ina
KLPJ na predlog upravnega odbora po
pisnem postopku izvoli tiste ~lane, ki 
so s svojim izrednim prizadevanjem za
napredek KLPJ pridobili posebne 
zasluge.

^astni ~lani so opro{~eni pla~evanja
~lanarine.

Naslov ~astnega ~lana lahko klub podeli
tudi ne~lanu. ^e oseba, ki se ji podeli
naziv ~astnega ~lana, ni ~lan kluba, nima
pravice odlo~anja.

Pravice in dol`nosti ~lanov
11. ~len

Pravice ~lanov so:
l da volijo in so izvoljeni v organe KLPJ,
l da sodelujejo pri delu in soodlo~ajo v
organih kluba,

l da uporabljajo skupne dose`ke in re-
zultate delovanje kluba pri svojem delu,

l da uresni~ujejo svoje osebne interese
na podro~ju dejavnosti kluba,

l da so seznanjeni s programom in
poslovanjem kluba ter njegovim finan-
~no-materialnim poslovanjem.

Dol`nosti ~lanov so:
l da spo{tujejo pravila in druge akte ter
sklepe organov kluba,

l da aktivno sodelujejo in s svojim de-
lom pripomorejo k uresni~evanju ciljev
in nalog kluba,

l da redno pla~ujejo ~lanarino v vi{ini, ki
jo dolo~i skup{~ina kluba,

l da dajejo klubu informacije, ki so
potrebne za izvajanje skupnih dogo-
vorjenih nalog,

l da prena{ajo svoje izku{nje in znanje
na mlaj{e ~lane kluba,

l da varujejo ugled kluba.

12. ~len

^lanstvo v KLPJ preneha na naslednje
na~ine:
l s prostovoljnim izstopom,
l z nepla~ilom ~lanarine za teko~e leto,
l z izklju~itvijo,
l s smrtjo in
l s prenehanjem delovanja kluba.

13. ~len

^lan prostovoljno izstopi iz kluba, ~e
upravnemu odboru po{lje pisno izjavo o
izstopu.

^lana ~rta iz ~lanstva KLPJ upravni
odbor, ~e ne pla~a ~lanarine za teko~e
leto.

O izklju~itvi ~lana iz kluba odlo~a disci-
plinska komisija.

14. ~len

Vi{ino ~lanarine in druge prispevke
dolo~a skup{~ina KLPJ na predlog
upravnega odbora.

IV. ORGANI KLPJ 

15. ~len

Organi KLPJ so:
l zbor ~lanov,
l upravni odbor,
l nadzorni odbor,
l strokovna komisija in
l disciplinska komisija.

Zbor ~lanov KLPJ
16. ~len

Zbor ~lanov je najvi{ji organ KLPJ, ki ga
sestavljajo vsi ~lani. Na skup{~ini se voli-
jo drugi organi KLPJ. Glasovalno pravico
imajo vsi polnoletni ~lani, ki so poravnali
~lanarino za teko~e leto. 

Delovanje zbora ~lanov je javno.

17. ~len

Zbor ~lanov skli~e upravni odbor KLPJ
vsako leto, izredni zbor ~lanov pa po
potrebi v vmesnem obdobju, ~e je to
nujno potrebno.

Izredni zbor ~lanov lahko skli~e upravni
odbor po svojem sklepu, na zahtevo
nadzornega odbora ali tretjina ~lanov
KLPJ. ^e upravni odbor ne skli~e v roku
30 dni izrednega zbora ~lanov, ga skli~e
predlagatelj sam. Predlo`iti mora dnevni
red z ustreznim gradivom. Izredni zbor
~lanov sklepa le o zadevah, zaradi kate-
rih je sklican.

18. ~len

Pristojnosti zbora ~lanov:
l sprejema pravila in njegove spremem-
be ali dopolnitve,

l sprejema kratkoro~ne in dolgoro~ne
na~rte razvoja KLPJ,

l sprejema letno poro~ilo o delu, finan-
~ni na~rt in zaklju~ni ra~un,

l odlo~a o vklju~evanju in sodelovanju z
drugimi sorodnimi organizacijami,

l obravnava poro~ilo nadzornega odbo-
ra, strokovne komisije in upravnega
odbora,

l voli in razre{uje ~lane upravnega od-
bora, nadzornega odbora in disciplin-
ske komisije,

l voli in razre{uje predsednika KLPJ in
predsednika strokovne komisije,

l sprejema pravilnike in druge akte
KLPJ,

l razpravlja in sklepa o drugih vpra-
{anjih, za katere je pristojen po teh
pravilih in drugih aktih KLPJ in KZS,

l sklepa o prenehanju KLPJ,
l odlo~a o prito`bah zoper sklepe disci-
plinske komisije in drugih organov
KLPJ,

l odlo~a o vi{ini ~lanarine,
l dokon~no odlo~i o izklju~itvi ~lana iz
kluba kot organ na drugi stopnji v disci-
plinskem postopku.

19. ~len

Zbor ~lanov sprejema sklepe z ve~ino
glasov prisotnih ~lanov. 

Za spremembo pravil in prenehanje
delovanja KLPJ je potrebno, da za to gla-
suje najmanj dve tretjini prisotnih ~lanov
na zboru ~lanov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa
se ~lani na samem zasedanju odlo~ijo za
tajni na~in glasovanja. Volitve organov so
praviloma tajne.

Volilna pravila:
l mandatna doba voljenih organov in
funkcionarjev KLPJ je dve leti,

l {tevilo mandatov za ~lane organov in
funkcionarjev ni omejeno,

l voli se lahko prisotne in odsotne
~lane, slednje le, ~e je na zboru ~lanov
prilo`eno njihovo pisno soglasje.

20. ~len

Zbor ~lanov je sklep~en, ~e je ob napo-
vedani uri prisotnih ve~ kot polovica
~lanov. ^e tudi po polurnem ~akanju ni
dose`ena navzo~nost polovice ~lanov, je
zbor ~lanov sklep~en tudi v primeru, ~e
je navzo~ih 10 ~lanov KLPJ. 

Sklepe sprejema z ve~ino glasov nav-
zo~ih ~lanov.

21. ~len

Zbor ~lanov vodi delovno predsedstvo v
sestavi predsednika in dveh ~lanov. Na
zboru ~lanov se izvoli zapisnikarja, dva
overitelja, verifikacijsko in volilno komisijo.
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22. ~len

Zbor ~lanov voli naslednje organe KLPJ:
l predsednika,
l upravni odbor,
l nadzorni odbor,
l predsednika strokovne komisije in
l disciplinsko komisijo.

Upravni odbor KLPJ
23. ~len

Upravni odbor KLPJ opravlja organizacij-
ske, strokovne, administrativne in go-
spodarsko-finan~ne aktivnosti KLPJ.
Upravni odbor je izvr{ilni organ zbora
~lanov in s svojim delom izvaja sklepe
zbora ~lanov ter zadeve, ki po svoji nara-
vi sodijo v njegovo delovno podro~je. 

Za svoje delo upravni odbor odgovarja
zboru ~lanov KLPJ.

24. ~len

Upravni odbor ima sedem ~lanov.
Sestavljajo ga predsednik, podpredsed-
nik, tajnik, predsednik strokovne komisi-
je, blagajnik in {e dva ~lana.

Sestaja se praviloma enkrat na pol leta.
Po preteku mandata ~lanov upravnega
odbora lahko zbor ~lanov iste ~lane
ponovno izvoli.

Seje upravnega odbora sklicuje predsed-
nik kluba, v njegovi odsotnosti pa pod-
predsednik ali drug ~lan upravnega od-
bora, ki ga pooblasti predsednik.

25. ~len

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
l sklicuje zbor ~lanov, pripravlja poro~ila
o delu in plane,

l pripravlja predloge za organizacijske in
strokovne akte KLPJ,

l sprejema letni plan prireditev na pod-
lagi pridobljenih soglasij KZS,

l skrbi za vodenje vseh potrebnih evi-
denc o ~lanstvu in psih,

l imenuje po potrebi stalne in ob~asne
komisije za pse jamarje,

l podeljuje priznanja zaslu`nim ~lanom
KLPJ, zelo uspe{nim vzrediteljem in
vodnikom psov jamarjev,

l sprejema in potrjuje letno poro~ilo o
delu KLPJ, sestavlja in izvr{uje finan-
~ni na~rt KLPJ in ga predlaga v spre-
jem in potrditev zboru ~lanov KLPJ,

l opravlja druge zadeve, ki spadajo 
po kinolo{kih predpisih v njegovo 
pristojnost,

l imenuje tri~lansko kandidacijsko ko-
misijo pred volilnim zborom ~lanov, ki
izvede kandidacijski postopek za bo-
do~e volitve,

l imenuje podpredsednika in ostale
funkcionarje upravnega odbora,

l imenuje  ~lane strokovne komisije na
predlog predsednika strokovne komi-
sije in

l pred iztekom mandata razpi{e volitve
za naslednje mandatno obdobje.

Sklep~nost upravnega odbora je dose-
`ena, ~e je prisotna ve~ kot polovica
~lanov.

Veljavne sklepe sprejme z ve~ino glasov
prisotnih. V primeru enakega {tevila gla-
sov odlo~i glas predsednika.

26. ~len

Za finan~no poslovanje v skladu s
finan~no zakonodajo, pravilno in a`urno
poslovanje blagajne je lahko zadol`en
strokovno usposobljen ~lan kluba ali
strokovno usposobljen zunanji izvajalec.

27. ~len

Predsednik upravnega odbora je pred-
sednik KLPJ.

Predsednik KLPJ predstavlja klub in ga
neomejeno zastopa pred dr`avnimi in
drugimi organi, organizacijami v dr`avi in
tujini. Svoja pooblastila lahko za~asno ali
stalno z omejitvami ali brez prena{a na
podpredsednika ali druge ~lane upravne-
ga odbora. Predsednik KLPJ skrbi za
uspe{no delovanje in uveljavljanje KLPJ
tako v strokovnem kot v organizacijskem
smislu. Je odgovoren za zakonito delo
KLPJ. Za svoje delo je odgovoren zboru
~lanov in upravnemu odboru.

28. ~len

Tajnik upravnega odbora je tajnik KLPJ.

Vodi operativno delovanje KLPJ, skrbi za
administrativne in tehni~ne naloge, vodi
zapisnike in korespondence, skrbi za
urejenost arhiva KLPJ. Zadol`en je za
kontinuiteto delovanja KLPJ v operativ-
nem smislu in skrbi za koordinacijo med
funkcionarji in organi KLPJ. Za svoje delo
je odgovoren zboru ~lanov in upravnemu
odboru.

29. ~len

Blagajnik opravlja teko~e blagajni{ke
posle ter zbira ~lanarino po seznamu

~lanov, ki ga vodi tajnik kluba. Vse izdat-
ke in ra~une posreduje ra~unovodsko-
finan~nemu sodelavcu.

Strokovna komisija KLPJ
30. ~len

Strokovna komisija na~rtuje, izvaja in
izpolnjuje strokovno kinolo{ko delo
KLPJ. Ukvarja se s problematiko vzreje,
kinolo{kih prireditev, pasemskimi stan-
dardi in vzrejno politiko KLPJ. Imenuje
jo upravni odbor izmed ~lanov KLPJ,
kinolo{kih strokovnjakov, ki imajo ustre-
zno verifikacijo KZS. Strokovna komi-
sija ima najmanj 5 ~lanov, po potrebi 
se lahko dopolni z dodatnimi ~lani.
Strokovno komisijo vodi predsednik.
Strokovna komisija se ravna po pravilni-
ku o strokovnem delu KZS. Za svoje
delo je odgovorna zboru ~lanov in uprav-
nemu odboru.

Naloge strokovne komisije so zlasti:
l sklicuje in vodi seje zborov sodnikov in
sodni{kih pripravnikov,

l zbira zapisnike o izvr{enih pregledih,
PNZ in drugih preizku{njah za pse
jamarje,

l vodi seznam kinolo{kih sodnikov in
sodni{kih pripravnikov KLPJ,

l organizira vzrejne preglede in izstavlja
vzrejne dovolilnice,

l vodi seznam plemenjakov in plemenk
za pse jamarje,

l vodi knjigo {olanih psov jamarjev,
l vodi zapisnike o pregledih legel in po
potrebi ukrepa v korist pravilne vzreje,

l sklicuje zbor sodnikov najmanj enkrat
na leto.

Naloge zbora sodnikov so:
l re{uje vsa strokovna vpra{anja o stro-
kovnem delu sodnikov in sodni{kih
pripravnikov,

l sprejema, spreminja in dopolnjuje pra-
vilnik o strokovnem delu strokovne
komisije o delu s psi jamarji,

l potrjuje smernice o strokovnem delu
strokovne komisije,

l razporeja sodnike in sodni{ke pri-
pravnike za posamezne kinolo{ke pri-
reditve,

l o svojem delu poro~a upravnemu
odboru KLPJ, le-ta pa strokovnemu
svetu Kinolo{ke zveze Slovenije.

7
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Nadzorni odbor
31. ~len

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega
odbora in drugih organov ter opravlja
nadzor nad finan~no-materialnim poslo-
vanjem KLPJ. 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh
~lanov, ki jih izvoli zbor ~lanov KLPJ.
Nadzorni odbor KLPJ poda na zboru
~lanov neodvisno poro~ilo o svojih ugo-
tovitvah. Nadzorni odbor lahko zahteva
sklic izrednega zbora ~lanov KLPJ. ^lani
na svoji prvi konstitutivni seji izmed sebe
izvolijo predsednika. 

^lani nadzornega odbora ne morejo biti
obenem ~lani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah upravnega odbora,
ne morejo pa odlo~ati. 

Nadzorni odbor je sklep~en, ~e so na seji
prisotni vsi trije ~lani. Veljavne sklepe
sprejema z ve~ino prisotnih.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Disciplinska komisija

32. ~len

^lane disciplinske komisije voli zbor
~lanov KLPJ. Sestavljajo jo trije ~lani in
dva namestnika. ^lani izmed sebe izvoli-
jo predsednika.

Disciplinska komisija KLPJ odlo~a kot
prvostopenjski organ. O prito`bah od-
lo~a zbor ~lanov KPLJ ob prvem nasled-
njem sklicu zbora ~lanov, pri ~emer je
potrebno upo{tevati zastaralni rok disci-
plinske kr{itve.

Za disciplinski prekr{ek ~lanov KLPJ se
{teje huj{e nespo{tovanje pravil KLPJ in
KZS ter sklepov organov kluba ter vsako
drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti
interese in ugled KLPJ. 

Predmet disciplinskega postopka so tudi
la`je kr{itve, ki so kot take navedene v
aktih in sklepih organov KLPJ.

33. ~len

Disciplinska komisija lahko izre~e ~la-
nom kluba naslednje ukrepe:
l ustni opomin,
l pisni opomin,
l prepoved udele`be na kinolo{kih prire-
ditvah KLPJ za dolo~eno obdobje, ven-
dar ne dalj kot za tri leta,

l prepoved izvr{evanja funkcij v klubu
za dolo~eno obdobje, 

l trajno prepoved opravljanja funkcij v
klubu,

l izklju~itev iz ~lanstva kluba.

34. ~len

Za disciplinski postopek se smiselno
uporabljajo dolo~be zakona o kazenskem
postopku.

Disciplinski postopek natan~no ureja
Pravilnik o disciplinskem postopku.

Disciplinska sankcija ne izklju~uje od-
{kodninske odgovornosti disciplinskega
kr{itelja.

Disciplinske kr{itve zastarajo po {estih
mesecih, ko je pristojni organ KLPJ izve-
del zanje, oziroma po enem letu od sto-
ritve disciplinske kr{itve.

VI. MATERIALNO IN FINAN^NO
POSLOVANJE 

35. ~len

Premo`enje dru{tva sestavljajo denarna
in druga sredstva, nepremi~nine in pre-
mi~ne stvari ter materialne pravice.

Dohodki kluba so:
l ~lanarina,
l sredstva KZS za izvajanje programa,
l sredstva LZS za izvajanje programa,
l dohodki od prireditev,
l donatorstvo,
l dohodek od dejavnosti kluba iz naslo-
va materialnih pravic,

l prispevki sponzorjev,
l javna sredstva,
l drugi viri.

Finan~ne in materialne listine podpisuje
predsednik kluba.

Finan~no in materialno poslovanje mora
biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega
podro~ja.

36. ~len

^e klub pri opravljanju svoje dejavnosti
ustvari prese`ek prihodkov nad odhodki,
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti,
za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premo`enja med ~lane je
ni~na.

37. ~len

Klub razpolaga s finan~nimi sredstvi v
skladu s programom in letnimi finan-
~nimi plani, ki jih sprejme zbor ~lanov
KLPJ. Na rednem zboru ~lanov ~lani
vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaklju~ni ra~un.

38. ~len

Klub KLPJ ima svoj transakcijski ra~un
odprt pri bankah v Republiki Sloveniji. 

Klub ima premi~no premo`enje, ki je 
kot last vpisano v inventarno knjigo.
Premi~no premo`enje se lahko kupi,
odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa
upravnega odbora. Nepremi~no premo-
`enje se lahko kupi, odtuji ali obremeni
le na podlagi sklepa zbora ~lanov.

39. ~len

Delo blagajnika je javno. Vse informacije
v zvezi s finan~nim stanjem mora posre-
dovati predsednik kluba upravnemu in
nadzornemu odboru.

40. ~len

KLPJ je dol`an v roku, ki ga predpi{e
KZS, poravnati ~lanarino za teko~e leto
tej organizaciji.

VII. KON^NE DOLO^BE

41. ~len

Ta pravila je sprejela skup{~ina KLPJ dne
28. 7. 2008, smejo pa se uporabljati, ko
pristojni upravni organ ugotovi, da so v
skladu z zakonom o dru{tvih (Uradni list
RS, {t. 61/06). 

Z dnem vpisa spremenjenih pravil v regi-
ster dru{tev prenehajo veljati pravila,
sprejeta na skup{~ini 17. 8. 1996.

42. ~len

KLPJ preneha s svojim delovanjem v
naslednjih primerih:
l po sklepu skup{~ine z dvotretjinsko
ve~ino,

l po samem zakonu,
l ~e {tevilo ~lanov kluba pade pod 10. 

Ko pride do prenehanja delovanja KLPJ,
se vse preostalo premo`enje po kritju
vseh obveznosti prenese na Lovsko
kinolo{ko dru{tvo Ljubljana.    

O sklepu o prenehanju dru{tva ali statu-
sni spremembi mora predsednik v roku
30 dni obvestiti pristojni upravni organ.

Predsednik KLPJ:
prof. dr. Peter Umek, l.r.

Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjevmarec 2009



Namen preizku{nje
Vodenje dobro treniranih in preizku{enih
lovsko uporabnih psov je prvi pogoj za
uspe{en lov. Glavni namen teh pravil za
preizku{njo je potrditev potrebnih spo-
sobnosti nem{kih lovskih terierjev (NLT)
dr`av ~lanic FCI.

Udele`ba na preizku{nji
Na preizku{nji lahko sodelujejo nem{ki
lovski terierji z veljavnim rodovnikom
FCI, stari najmanj 15 mesecev.

Objava
Organizator mora o prireditvi obvestiti
vse ~lanice FCI vsaj tri mesece pred
datumom preizku{nje.

V objavi morajo biti navedeni: kraj in
datum preizku{nje, datum zaklju~ka pri-
reditve, dostop, nagrada za vsakega
udele`enca, navodila dr`ave za vnos in
uporabo oro`ja, zagotovilo, da je divjad
za preizku{njo zagotovljena, obvestilo,
kako bodo pripravljene krvne sledi (s
kapanjem ali piklanjem), obvestilo o tere-
nu, na katerem bodo potekale vle~ke
kunca (zajca).

Naloge vodje sodni{kega zbora
Vodjo sodni{kega zbora mora zagotoviti
organizator (klub).

Vodja sodni{kega zbora mora biti kino-
lo{ki sodnik.

Na preizku{nji ne sme soditi ali voditi
psa.

Vodja sodni{kega zbora je odgovoren za
pripravo, potek in uspe{en zaklju~ek pre-
izku{nje.

Je odgovoren za razporeditev sodnikov
in vodnikov psov v skupine.

Preveriti mora oro`ne liste in {e pose-
bno pozorno lovske izkaznice, kdo sme
uporabljati oro`je (streljati).

Razporeditev sodnikov
Na preizku{nji lahko sodijo samo sodniki
za delo nem{kih lovskih terierjev, ki so
~lani FCI.

V vsaki skupini lahko sodeluje tudi po en
tuji sodnik.

Tuji sodnik ne sme biti vodja skupine.

Sodnik ne sme soditi svojemu psu, psu,
ki ga je {olal ali vzredil. To velja tudi za
prvo generacijo potomcev psov, ki jih je
vzredil. Prav tako ne sme soditi dela psov,
ki jih vodijo njegovi bli`nji sorodniki.

Sodni{ki pripravniki
Sodelovanje sodni{kih pripravnikov na
preizku{nji je za`eleno. Vsak kandidat
mora najpozneje v {tirih tednih napisati
poro~ilo o poteku prireditve in opa`anju
ob delu psov. Poro~ilo mora poslati vodji
sodni{kega zbora, ki ga po{lje vodji pre-
izku{enj skupaj z rezultati preizku{nje.

Prito`be
Prito`ijo se lahko samo sodelujo~i vodni-
ki psov na preizku{nji.

• Prito`ba se lahko nana{a samo na
napake organizatorja, vodjo sodni-
{kega zbora, sodnike in pomo~nike ter
na pripravo in izvedbo preizku{nje.

• Prito`ba na sodni{ko oceno ni
mogo~a, razen v primeru `alitev.

• Zadnji rok za prito`be je 30 minut po
podelitvi nagrad. Prito`ba se vlo`i s
kavcijo, ki se v primeru zavrnitve
prito`be ne vrne.

• Prito`bo obravnava komisija za
prito`be, ki jo sestavi vodja prireditve.

• Komisija napi{e poro~ilo o odlo~itvi in
o tem obvesti vodjo prireditve.

Vrstni red
Vrstni red na preizku{nji se dolo~i z
`rebom. Za vrstni red predmetov na pre-
izku{nji lahko sodniki dolo~ijo vrstni red
glede na trenutni polo`aj na terenu in
na~ela po{tenosti. Vsakdo, ki ne pristopi
k predmetu, ko je poklican, izgubi pravi-
co nadaljevati preizku{njo.

Predmeti
Vodljivost na povodcu – zalaz (lov) –
odlo`itev s strelomirnostjo.

Preizku{a se vsak pes posebej, in sicer
zaporedoma, drug za drugim.

Vodljivost na povodcu (koli~nik 2)
Preizku{amo na gosto poraslem terenu
(v gozdu). Pes na povodcu ne sme zaos-
tajati za vodnikom ali se zapletati. Gibati
se mora skladno z vodnikom na isti stra-
ni dreves (ovir). Vodnik ne sme vplivati
na psa s povodcem. Glasna povelja in
intenziven vodnikov vpliv na psa zni-
`ujejo oceno.

Zalaz (lov)
a) na povodcu (koli~nik 1)

b) prosto (koli~nik 2)

Preizku{amo na redko poraslem ali na
odprtem delu terenu, ki prehaja v
pora{~eni del. Vodnik mora pred preizku-
som pojasniti, ali bosta s psom opravlja-
la preizkus na povodcu ali prosto. Vodnik
mora s psom preiskati okoli 100 metrov
terena. Med iskanjem se mora vsaj tri-
krat ustaviti, takrat pa mora pes sesti ali
le~i, pri ~emer mora upo{tevati vodniko-
va tiha ali vidna povelja. V nadaljevanju
mora pes slediti vodniku prosto ali na
nenategnjenem povodcu. Glasna povelja
in vodnikov intenziven vpliv na psa
zni`ujejo oceno.

Odlo`itev s strelomirnostjo
a) prosto ali prosto s predmetom

(koli~nik 4)

b) na povodcu (koli~nik 1)

Vodnik odlo`i psa s tihim ali vidnim pove-
ljem, se od njega odstrani in se pridru`i
sodniku. Po dveh minutah ustreli prvi~,
~ez dve minuti pa drugi~. Vodnik mora
po~akati {e dve minuti, preden se sme
vrniti po psa. Pes mora medtem tiho
vztrajati na mestu odlo`itve. 

Pred prvim strelom lahko vodnik enkrat
popravi psa, kar ne zni`uje ocene.
Oceno zni`ujejo glasna povelja. ^e pes
zapusti mesto pred strelom, tega pred-
meta ni opravil (ocena 0), preizku{njo pa
lahko opravi le s 3. nagradnim razredom.
Kljub temu mora biti pri predmetu
»izvla~enje lisice iz rova« prosto ocenjen
vsaj z 2 ali na povodcu vsaj s 3.

Mednarodna pravila za preizku{njo dela
po strelu za nem{ke lovske terierje 
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Merila ocenjevanja: 
Odlo`itev s strelomirnostjo prosto
l Ocena 4 Pes mora sedeti ali le-
`ati mirno in tiho do konca na svojem
prostoru.

l Ocena 3 Pes vstane, a ostane
miren in tiho do konca na svojem 
prostoru.

l Ocena 2 Pes vstane in se pre-
makne s svojega prostora najve~ do
10 metrov, a po~aka mirno in tiho vod-
nika, da se vrne po njega.

l Ocena 1 Pes vstane, po~asi
sledi vodniku in se usede ali le`e, takoj
ko ga zagleda; ves ~as pa je miren in
tiho.

l Ocena 0 Pes se premakne pred
prvim strelom in se nepretrgoma
ogla{a ali postane neobvladljiv. 

Odlo`itev s strelomirnostjo na povodcu
l Ocena 4 Pes mora sedeti ali
le`ati mirno in tiho do konca na svo-
jem prostoru.

l Ocena 3 Pes vstane, a ostane
miren in tiho do konca na svojem pro-
storu.

l Ocena 2 Pes vstane in se pre-
makne, a ko ugotovi, da ne more
stran, po~aka mirno in tiho vodnika, da
se vrne ponj.

l Ocena 1 Pes sunkovito cukne
povodec, a ko ugotovi, da je privezan,
se vrne na prostor ter po~aka mirno in
tiho vodnika, da se vrne ponj.

l Ocena 0 Pes sunkovito cuka za
povodec in se nepretrgoma ogla{a.

Sledenje na jermenu po krvni sledi,
polo`eni ~ez no~ (koli~nik 6)
Krvna sled mora bili polo`ena ~ez no~ v
gozdu, dolga mora biti vsaj 600 metrov.
Na te`avnem terenu jo je lahko najve~
100 metrov polo`ene tudi zunaj gozda.
Polo`ena mora biti vsaj 12 do 18 ur pred
preizku{njo. Nastrel mora biti ozna~en s
krvjo in odlomljeno vejico. Na koncu
sledi mora biti polo`ena parkljasta divjad.
l Vse sledi je treba polo`iti s slednimi
~evlji ali s polagalno palico, pri ~emer
se lahko porabi ~etrt litra krvi divjadi s
piklanjem ali kapanjem. 

l Za vse sledi na preizku{nji je treba
uporabiti kri iste divjadi.

l Krvno sled mora polagati sodnik.
l Na krvni sledi, ki mora sprva potekati
50 metrov naravnost, morata biti dve

le`i{~i, kjer je divjad po~ivala, in dve
odprti (topi) kljuki (sprememba smeri),
pri ~emer je treba paziti, da kljuka ni na
le`i{~u.

l Dve sosednji sledi morata biti oddalje-
ni vsaj 150 metrov.

l Pes mora slediti na slednem jermenu.
l ^e vodnik opazi pri sledenju psa napa-
ko, jo lahko sam popravi z odpoklicem
in psa ponovno privede na sled.

l Sodnik lahko vodnika na sledi popravi
najve~ dvakrat.

l Vsak sodnikov popravek vodnika zni-
`uje oceno.

l Pri ocenjevanju je pomembno upo-
{tevati intenzivnost (koncentracijo)
iskanja in sodelovanje vodnika s
psom.

l Pes, ki je na{el divjad, si prislu`i vsaj
oceno 1.

l Iskanje na krvni sledi lahko traja najve~
eno uro.

l Pri pomanjkljivem iskanju lahko sodnik
iskanje pred~asno kon~a.

Vedenje ob divjadi
Po uspe{nem iskanju po krvni sledi
mora vodnik psa odlo`iti pri divjadi.

Vodnik in sodnik se oddaljita od divjadi in
opazujeta obna{anje psa.

Predmet se ne ocenjuje. Njegov namen
je preveriti, da pes ne trga divjadi.

Prina{anje kunca (zajca) 
(koli~nik 4)
Predmet se preizku{a na odprtem 
terenu.

Preizku{a se prina{anje kunca po 200
metrov dolgi vle~ki z dvema topima 
kljukama.
l Vle~ko mora opraviti sodnik. Na konec
sledi, ki mora biti na preglednem
(odprtem) terenu, polo`i kunca in se
umakne v kritje, tako da ga pes ne
more videti in ga sodnik ne moti med
prina{anjem. 

l Polagalec vle~ke se lahko vrne {ele,
ko ga odpokli~e sodnik.

l Razdalja med dvema sosednjima
vle~kama mora biti vsaj 150 metrov.

l Vodnik lahko s povodcem vodi psa po
vle~ki najve~ 20 metrov.

l Vodnik s psom lahko najve~ trikrat
poskusi izpeljati vle~ko. Ponavljanje
zni`uje oceno.

l Pes, ki najde divjad in je v prvem

poskusu ne prinese, ne opravi preiz-
ku{nje.

l Pes, ki trga ali zagrebe mrtvo divjad,
ne opravi preizku{nje.

Merila ocenjevanja so:

volja do dela, prijem divjadi, prina{anje in
oddajanje divjadi.

Prina{anje pernate divjadi 
(koli~nik 4)
Predmet se preizku{a na odprtem 
terenu.

Preizku{a se prina{anje pernate divjadi
(jerebica, fazan, golob, raca ali liska) na
150 metrov dolgi vle~ki z dvema topima
kljukama.
l Vle~ko mora opraviti sodnik. Na koncu
sledi, ki mora biti na preglednem
(odprtem) terenu, polo`i pernato div-
jad in se umakne v kritje, tako da ga
pes ne more videti in ga sodnik ne
moti med prina{anjem. 

l Polagalec vle~ke se lahko vrne {ele,
ko ga odpokli~e sodnik.

l Dve sosednji vle~ki morata biti odda-
ljeni vsaj 150 metrov.

l Vodnik lahko s povodcem vodi psa po
vle~ki najve~ 20 metrov.

l Vodnik s psom lahko najve~ trikrat
poskusi izpeljati vle~ko. Ponavljanje
zni`uje oceno.

l Pes, ki najde pernato divjad in je v
prvem poskusu ne prinese, ne opravi
preizku{nje.

l Pes, ki trga ali zagrebe mrtvo divjad,
ne opravi preizku{nje.

Merila ocenjevanja so:

volja do dela, prijem divjadi, prina{anje in
oddajanje divjadi.

Prosto iskanje v globoki vodi z
lo~jem (koli~nik 4)
l Raco odvr`emo ~im dlje v globoko
vodo.

l Pes mora na povelje v vodo, nato
ustrelimo s pu{ko.

l Pes lahko opazuje, kako odvr`emo
raco, a je na vodi ne sme videti.

l Na enkratno povelje mora poiskati
raco in jo prinesti naravnost k vodniku,
sesti in jo oddati.

l Preprijemanje race ali otresanje psa
(ne da bi raco odlo`il na tla) ne zni`uje
ocene.
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l Pes, ki najde raco in je v prvem posku-
su ne prinese, ne opravi preizku{nje.

Merila ocenjevanja so:
l Ocena 4 Pes poi{~e raco, jo pri-
nese naravnost k vodniku, sede in pra-
vilno odda.

l Ocena 3 Pes odlo`i raco na
kopno, se otrese ali ne prina{a pravil-
no.

l Ocena 2 Pes za~ne iskati {ele
po ve~kratnem spodbujanju. Raco
ve~krat odlo`i ali jo prinese {ele na
ostro povelje. Me~ka raco.

l Ocena 1 Pes te`ko najde raco
ali jo te`ko prinese iz vode.

l Ocena 0 Pes ne prinese race
takoj k vodniku ali je ne najde. Pes, ki
trga ali zagrebe mrtvo divjad, ne opra-
vi preizku{nje.

Izvla~enje lisice iz rova
a) prosto (koli~nik 4)

b) na povodcu (koli~nik 1)

Predmet opravljamo v rovu, dolgem 
vsaj {est metrov in {irokem 18 x 20 cen-
timetrov.
l Odraslo lisico potegnemo skozi rov in
jo na koncu pustimo le`ati z glavo v

smeri iskanja psa. Vrv, s katero bi si
lahko pes pomagal ali bi mu bila v
napoto pri izvla~enju, moramo odstra-
niti pred delom.

l Morebitno uporabo povodca mora
vodnik napovedati pred za~etkom
dela.

l ^as trajanja predmeta ne sme biti
dalj{i od 10 minut.

l Vodnik ne sme poveljevati psu, dokler
ta ne pride do lisice.

Pes ki ne izvle~e lisice, lahko na preiz-
ku{nji dose`e le 3. nagradni razred; mora
pa opraviti predmet »odlo`ljivost s stre-
lomirnostjo« (prosto z oceno vsaj 2 ali na
povodcu z oceno 3).

Merila ocenjevanja so:
l Ocena 4 Pes izvle~e lisico iz
rova v predpisanem ~asu vsaj tako
dale~, da je vidna njena glava. ^e
enkrat pride iz rova, se ocena ne zni`a.

l Ocena 3 Enako kot pri oceni 4,
vendar ko pes drugi~ ali tretji~ zapusti
rov, mora vodnik se~i v rov do ramena,
da potegne lisico na prosto.

l Ocena 2 Pes izvle~e lisico le
{tiri do pet metrov in so potrebni pri-
pomo~ki, da lisico izvle~emo, ali pes
zapusti rov ve~ kot trikrat.

l Ocena 1 Pes slabo izvla~i in
moramo odpreti rov, da pridemo do
psa, ki ni izvlekel lisice. Po tem psa {e
enkrat po{ljemo v rov in opravi pred-
met z merili za oceno 2.  
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TABELA PREDMETOV IN•OCENE ZA PREIZKU[NJO ZA•DELO•PO
STRELU ZA•NEM[KE•LOVSKE•TERIERJE

l Pes, ki ni opravil naloge, lahko kljub temu dose`e 3. nagradni razred, ~e je pri pred-
metu »izvla~enje lisice iz rova« prosto ocenjen vsaj z 2 ali na povodcu s 3.

l l Pes, ki ni opravil naloge, lahko kljub temu dose`e 3. nagradni razred, ~e je pri pred-
metu »odlo`itev s strelomirnostjo« prosto ocenjen vsaj z 2 ali na povodcu s 3.

Pravila, ki jih je izdelala Mednarodna zveza za nem{ke lovske terierje 
(IV-DJT) – delo po strelu za dodelitev naziva CACIT, veljajo v tujini 
od 5. aprila 2003. V Sloveniji veljajo od leta 2009.

Matja` Roter

[t. Predmet Koli~nik To~ke 1. n. r. 2. n. r. 3. n. r.

1 Vodljivost na povodcu 2 8 6 4 2

2 Zalaz (lov)
a) na povodcu
b) prosto

1
2

4
8

4
6

3
4

2
2

3 Odlo`itev s strelomirnostjo
a) prosto ali prosto s predmetom
b) na povodcu

4
1

16
4

12
4

8
3

l

l

4 Krvna sled 6 24 18 12 6

5 Prina{anje kunca (zajca) 4 16 12 8 4

6 Prina{anje pernate divjadi 4 16 12 8 4

7 Prosto iskanje pernate divjadi 4 16 12 8 4

8 Prosto iskanje v lo~ju v globoki vodi 4 16 12 8 4

9 Izvla~enje lisice iz rova
a) prosto
b) na povodcu

4
1

16
4

12
4

8
3

ll

ll

Maksimalno {tevilo to~k 136

Potrebno {tevilo to~k 110 75 50

NOSILCI SREBRNEGA
ZNAKA VODNIK TERIERJA

1.Andrej Zemlji~, Kidri~eva 6,
Ajdov{~ina, z nem{kim lovskim 
terierjem Dikom Podpe~ni{kim – 
prvi nagradni razred

2.Rudi Verovnik, Oti{ki vrh 15, 
[entjan` pri Dravogradu, z nem{kim
lovskim terierjem Astorjem – 
prvi nagradni razred

3.Stanko Lihtenvalner, Ilovci 15, 
Miklav` pri Ormo`u, z nem{kim 
lovskim terierjem Brinom – 
dvakrat drugi nagradni razred

4.Darko Punger{i~, Vinji vrh  8 b,
[marje{ke Toplice, z nem{ko lovsko
terierko Divo Nebe{ko – 
dvakrat drugi nagradni razred

5.Du{an [tucin, Gradi{~e 37,
Ajdov{~ina, z nem{ko lovsko terierko
Besi Ribni{ko – prvi nagradni razred
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Pri iskanju primerne lokacije za organiza-
cijo vsestranske uporabnostne preiz-
ku{nje za terierje se mi je utrnila ideja,
da bi jo izpeljali na Tolminskem, kjer ni
te`ko najti delavoljnih ljudi in so tudi
tereni dovolj prostrani za izvedbo tak{nih
preizku{enj. Manjkal pa je umetni rov,
vendar Tolminci tudi v tem niso videli
te`av. Kar nekajkrat se je namre~ `e
sli{alo, da je edini rov na Primorskem v
Lokavcu za Tolminsko preve~ oddaljen.
Tako so se avgusta lani v LD Vol~e 
skupaj z Lovskim kinolo{kim dru{tvom
Nova Gorica lotili gradnje umetnega
rova. Seveda brez Iva Lebana ne bi bilo
ni~, saj je odstopil zemlji{~e in zagotovil
potrebno gradbeno mehanizacijo. Imel je
tudi kar nekaj marljivih pomo~nikov, saj
se Tolminci zavedajo, da je pes jamar
vsestransko uporaben za tako razgiban
teren, kot je njihov, in ki sega od visoko-
gorja do ni`in ob So~i. 

Rov je bil do dogovorjenega datuma na-
red, `al pa je vsestranska uporabnostna
preizku{nja za terierje zaradi premalo pri-
jav odpadla. Kljub temu smo se v Klubu
ljubiteljev psov jamarjev odlo~ili in se s
predstavniki Lovskega kinolo{kega dru{t-
va Nova Gorica dogovorili, da bomo no-
vo pridobitev sve~ano odprli, saj je bilo
zanjo potrebno veliko dobre volje in dela.

Tako smo se petega oktobra lani v dopol-
danskih urah zbrali skoraj vsi, ki smo
imeli pri stvari »prste vmes«, predstav-
niki Lovskega kinolo{kega dru{tva Nova
Gorica in Kluba ljubiteljev psov jamarjev,

vodniki in lovci skoraj z vse Primorske.
Posebno veseli smo bili udele`be staro-
ste kluba in slovenske kinologije Vinka
For{~ka, ki je bil pred davnimi leti celo
~lan LD Vol~e. Nekaj vodnikov je pripe-
ljalo tudi svoje pse, da so lepemu {tevilu
lovcev pokazali, kak{no naj bi bilo delo
psa v rovu in kako naj bi pes izvlekel
mrtvo roparico. Prisotnost vodnikov smo
izkoristili tudi zato, da smo prikazali {e
delo terierjev pri aportiranju dlakaste in
pernate divjadi in delo v vodi. Vse to so
si prisotni z zanimanjem ogledali in
popestrili s komentarji. Po koncu urad-
nega dela smo se zadr`ali {e ob odli~ni
pogostitvi ~lanov LD Vol~e in se poslovi-
li z mislijo, da bo preizku{nja naravnih
zasnov jamarjev v letu 2009 v novem
rovu na Tolminskem.

Ob tej prilo`nosti se `elim {e enkrat
zahvaliti Ivu Lebanu, Andreju Rotu,
Andreju Fonu, Juretu Kravanji, Robertu
Kravanji, Otonu Zabre{~aku, Klemenu
Zabre{~aku, Ervinu Feragottu in Angelu
Vidmarju, ki so se trudili z gradnjo rova.
Zahvala gre {e vodnikom psov Stanku
Lihtenvalnerju, Jo`etu Bati~u in Andreju
Zemlji~u, ki so na otvoritev pri{li s svoji-
mi psi. Upam, da smo k izgradnji novega
umetnega rova nekoliko pripomogli tudi
v Klubu ljubiteljev psov jamarjev, saj 
je bila misel o tem `e dolgo prisotna,
o~itno pa je bilo potrebne {e malo 
spodbude.

Milan [vegelj

V Vol~ah so zgradili
rov za jamarje
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Srebrni znaki za uspe{ne 
vodnike jazbe~arjev in terierjev
Znak vodnik jazbe~arja in vodnik terierja se lahko vodniku podeli le enkrat. Izdelan je
iz srebra in ima na hrbtni strani zaporedno serijsko {tevilko. Klub ljubiteljev psov
jamarjev Slovenije podeljuje ta znak na predlog strokovne komisije in po sklepu
upravnega odbora Kluba ljubiteljev psov jamarjev od leta 1999. Znak se podeljuje
samo za opravljeno vsestransko uporabnostno preizku{njo v organizaciji kluba, in
sicer za psa ali psico, ki ga je vodnik iz{olal sam.

Pogoj za pridobitev znaka vodnik jazbe~arja ali vodnik terierja je uspe{no opravljena
vsestransko uporabnostna preizku{nja z istim ali z razli~nimi psi, in sicer:

I. nagradni razred (ena preizku{nja) ali II. nagradni razred (dve preizku{nji) ali III.
nagradni razred (tri preizku{nje).

Postali smo ~lani
Mednarodne 

zveze za nem{ke 
lovske terierje

@e pred desetletjem ali celo ve~ so se
za~ela prizadevanja za vklju~itev Slo-
venije v Mednarodno zvezo za nem{ke
lovske terierje, vendar pa na{e dejavno-
sti niso pripeljale do uresni~itve tega
cilja. V Klubu ljubiteljev psov jamarjev
smo pogovore na to temo ponovno
za~eli leta 2005. Potrebno je bilo veliko
anga`iranja in telefonskih pogovorov, da
smo zadevo pripeljali tako dale~, da sem
se 23. avgusta lani lahko udele`ila seje
vodstva zveze v Ebersbergu v Nem~iji.
Tam sem predstavila delo na{ega kluba
od ustanovitve pa vse do danes. Nanj ni
bilo pripomb, saj imamo za razliko od
nekaterih drugih dr`av `e dolga leta
ute~eno vodenje vzreje z vzrejnimi pre-
gledi in preizku{njami. Na{i pravilniki se
le v majhnih podrobnostih razlikujejo od
mati~nih. Glede na na{e strokovno delo
smo bili v zvezo soglasno sprejeti, in
sicer s statusom gosta. Tako so na
za~etku sprejete vse dr`ave, kar pa se
pozneje spremeni v polnopravno ~lan-
stvo. Poleg nas sta bili sprejeti {e
Francija in Hrva{ka. 

Mednarodna zveza za nem{e lovske
terierje (Internationales verband fur
Deutsche Jagdterrier) je bila ustanovlje-
na leta 1993 z namenom zdru`evanja
vseh klubov, ki se ukvarjajo s to pasmo,
zaradi poenotenja dela v zvezi z vzrejno
in tekmovalno politiko. V organizacijo so
poleg Nem~ije, ki ima klub z najve~ ~lani,
vklju~ene {e Avstrija, [vedska, Luksem-
burg, del ^e{ke, Slova{ka, Danska in
[vica. Status gosta pa imajo trenutno
poleg navedenih dr`av {e Rusija, Mad-
`arska in Italija. 

Seja vodstva poteka vedno v sklopu
mednarodnega tekmovanja Delo po
strelu, ki ga organizira zveza. V Klubu lju-
biteljev psov jamarjev na~rtujemo, da
bomo preizku{njo po novih pravilih za
nem{ke lovske terierje letos organizirali
tudi pri nas. Preizku{nja bo potekala po
prevedenem nem{kem pravilniku, ki so
ga prejeli vsi ~lani. Objavljen je bil v bil-
tenu Kluba ljubiteljev psov jamarjev leta
2008 in 2009. Po uspe{ni vklju~itvi v
Mednarodno zvezo za nem{ke lovske
terierje bomo za~eli {e pogajanja za
vklju~itev v Jazbe~arsko svetovno unijo.

Damjana [vegelj - @nidar{i~ 



Klub nem{kih lovskih terierjev s Hrva{ke je 29. in
30. marca 2008 v Zelendvoru pri Vara`dinu organi-
ziral vzrejni pregled in preizku{njo naravnih zasnov
za nem{ke lovske terierje. Prireditev je bila orga-
nizirana tako, da je bil v petek vzrejni pregled in v
soboto preizkus naravnih zasnov. Na prireditvi so
sodili sodniki iz IV-DJT (Mednarodne zveze za
nem{ke lovske terierje). Ker smo od leta 2008 tudi
mi pridru`eni ~lani te mednarodne organizacije,
smo se na predlog strokovne komisije Kluba ljubi-
teljev psov jamarjev vzrejnega pregleda udele`ili
tudi trije sodniki, dva vzreditelja in en vodnik
nem{kih lovskih terierjev.

Udele`ba na vzrejnem pregledu je bila zami{lje-
na kot strokovno izpopolnjevanje za sodnike.
Prireditve so se udele`ili Franc De~man, Stanko
Lihtenvalner in Matja` Roter. In zakaj kot strokov-
no izpolnjevanje? Zato ker nikoli ne moremo in ne
smemo biti prepri~ani v svoje absolutno znanje; le
s strokovnimi sre~anji in izmenjavo mnenj lahko
svoje znanje dopolnjujemo in utrjujemo. Na `alost
pa opa`am pri na{em sodni{kem kadru kar nekaj
strokovne pomanjkljivosti, zlasti glede na {tevilne
(tudi pisne) prito`be izku{enih vodnikov psov na
sojenja sodnikov, kar seveda vzbuja dvom v na{e
nezmotljivo znanje. In zakaj smo se vzrejnega pre-
gleda udele`ili z na{imi psi? Zato da primerjamo
vzrejne ocene psov, dobljenih na na{em vzrejnem
pregledu, z ocenami sodnikov mati~ne pasemske
organizacije. Vodniki, ki so se udele`ili vzrejnega
pregleda na Hrva{kem, so bili Ivan Fi{er z Astro
Hektor (hrva{ke vzrejne linije), Ale{ Prim-
~i~ s Capijem (slovenske vzrejne linije) in Ljubomir
Bohak s Snupjem od Sigetske {ume (hrva{ke
vzrejne linije) in Kondorjem Agrarskim (slovenske
vzrejne linije). Strokovno komisijo sta zanimala
predvsem psa iz slovenske vzrejne linije, preosta-
la psa pa sta vodnika pripeljala na lastno `eljo. Oba
psa slovenske vzreje sta se odli~no odrezala, saj je
Capi dosegel oceno 5/4, Kondor pa 4/4, in sicer
zaradi njegove mladosti, saj je bil star {ele 13 me-
secev. Po pravilih mednarodne zveze je namre~
lahko pes na vzrejnem pregledu ocenjen s 5/5
{ele, ko dopolni 15 mesecev. 

Zanimiva strokovna izku{nja je pokazala, da je 
slovenska vzreja nem{kih lovskih terierjev kar
uspe{na. Pomembno je bilo tudi dru`enje vodni-
kov in sodnikov, na{e pse pa so ocenjevali
izku{eni sodniki Mednarodne zveze za nem{ke
lovske terierje, kot sta predsednica zveze Jenny
Schröder in vodja vzreje pri nem{kem DJT-Clubu
Heinz Schober.

Matja` Roter

Vzrejni pregled za nem{ke 
lovske terierje na Hrva{kem
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Ale{ Prin~i~ s psom Capijem

Ljubomir Bohak s psom Kondorjem Agrarskim

Na{i trije vodniki, ki so se udele`ili vzrejnega pregleda za nem{ke lovske
terierje na Hrva{kem. Prvi z leve je Ivan Fi{er s psico Astro Hektor.



14

@e je di{alo po zimi in obetala se je ~udo-
vita nedelja, ko smo se odpravljali na
skupni lov, ki ga je organizirala na{a lov-
ska dru`ina. Ve~er prej sem pripravil vse
potrebno, zjutraj pa sem svoja psa, resa-
sta jazbe~arja Arona in Arturja, opremil {e
z odsevnima trakovoma. @ena mi je tudi
tokrat rekla: »Glej, da pripelje{ domov
oba, sicer se niti sam ne vra~aj!« 
Vedno sem se nasmehnil ob teh bese-
dah, saj sem bil prepri~an, da bomo pri{li
domov vsi trije. Res se je `e zgodilo, da
sva pri{la samo dva, ker je eden od psov
predolgo ali predale~ gonil, pa vendar je
{e isti dan na{el pot domov sam ali s
pomo~jo kak{nega lovskega kolega, ki ga
je sre~al nekje na poti. Zgodilo se je `e
tudi, da je pes pri{el naslednje jutro ves
umazan od ilovice – verjetno je delal
dru`bo kak{ni lisici ali jazbecu.
Tega ~udovitega jutra smo se zbrali pred
lovskim domom in se napotili v lovi{~e.
Kaj kmalu sta psa pognala po gozdu. Ker
so bile v bli`ini lisi~je luknje, sta se zagna-
la vanje, pa spet pri{la ven in to ponovila
{e nekajkrat. ^ez ~as pa je Aron ostal v
luknji. Sli{al sem ga lajati, zato sem pred-
videval, da je na{el lisico. Nato sem se za
nekaj ~asa oddaljil in sledil druge-
mu psu. Ko sem se vrnil, laje`a
nisem ve~ sli{al. Bil sem pre-
pri~an, da se Aron `e potepa po
gozdu. Pa ni bilo tako. Niti na
misel mi ni pri{lo, da bodo sledili
najhuj{i dnevi v mojem `ivljenju.

Po kon~anem lovu sem ga {e
nekaj ~asa ~akal, nato pa sem v
bli`ini lukenj pustil svoj pulover
in njegov povodec, kot je to v
navadi, ter se z Arturjem odpra-
vil domov. Tam sem se preoble-
kel, najedel in spo~il ter stopil na
dvori{~e z upanjem, da se bo
pes le od nekje pojavil. Spil sem
kavo in se nato odpravil nazaj v
gozd k luknjam, kjer sem ga
nazadnje videl in sli{al. Klical
sem ga, mu `vi`gal, ga spet kli-
cal, `vi`gal in ~akal. ^akal sem,
dokler me ni za~elo po{teno zeb-
sti, nato sem se odpravil domov.
Ves popoldan sem hodil ven in
pri~akoval klic lovskega kolega
ali koga drugega, saj ima Aron
na ovratnici napisano mojo tele-
fonsko {tevilko. Ker se to do
ve~era ni zgodilo, sem se pono-

vno odpravil v gozd. Spet sem ga klical in
`vi`gal, a zaman. Premra`en sem od{el
domov v upanju, da se bo do jutra ven-
darle vrnil. Takrat sem se spomnil `eninih
besed, naj nikar ne prihajam domov brez
obeh psov. In {e bolj me je zabolelo, kajti
vedel sem, da bo `eni {e huje kot meni.

Pono~i sem nekajkrat vstal in {el pogle-
dat na dvori{~e, ~e je Aron na{el pot
domov. Pa ga ni bilo. Ne tisto jutro, ne
naslednje dni, niti po enem tednu. Vsak
dan sem hodil k luknjam, ga klical, `vi`gal
in ga iskal dale~ okrog po gozdu. Iskal
sem ga v vseh mo`nih smereh, vsepo-
vsod, kjer sem predvideval, da bi lahko
bil. Pa ga nisem na{el. K luknjam sem mu
prinesel tudi posodo z vodo in hrano, ~e
bi slu~ajno pri{el. Po dveh dnevih iskanja
sem se odlo~il, da bom poklical najbolj
poslu{ane radijske oddaje, poslal obvesti-
lo vsem zaveti{~em po Sloveniji, oko-
li{kim dru{tvom proti mu~enju `ivali in
obvestil vse forume, ki so kakorkoli pove-
zani s pasjo vsebino. In res sta poklicala
dva, ki sta trdila, da sta videla opisanega
psa. Z velikim veseljem in upanjem sem
se odpeljal pogledat `ival, vendar je bilo
razo~aranje {e ve~je in bole~ina {e huj{a.

Psa nista bila niti pribli`no podobna opi-
sanemu. Po tistem ni poklical nih~e ve~.
Ljubitelji `ivali so le izra`ali so~utje, saj kaj
drugega tudi niso mogli storiti. Dnevi so
minevali in upanje je bilo vsak dan manj-
{e. Pa vendar je bilo. ^eprav majhno.
Nekaj lovskih kolegov mi je pomagalo
iskati psa po gozdovih in po okoli{kih
vaseh, vendar neuspe{no. 

Zunaj je bilo vla`no, vetrovno in de`evno.
Ti turobni dnevi so mi prinesli toliko bo-
le~ine in solz, da me {e danes zaskeli, ko
pomislim nanje. Ker sem ves ~as globoko
v sebi slutil, da je pes ostal v lisi~jih
luknjah, sem {el po teh dolgih dnevih
neuspe{nega iskanja k lastniku gozda in
ga prosil za dovoljenje, da bi z bagrom
izkopali luknje, kjer sem nazadnje sli{al
Arona. Brez premisleka je privolil, saj sva
stara znanca. Pa ne v smislu sorodstve-
nih ali sosedskih vezi, temve~ pasjih.
Pred leti smo tam `e uspe{no izkopali
enega od mojih prej{njih psov, ki se je
zagozdil v luknjah, zdaj pa sem si `elel, da
bi bili uspe{ni {e drugi~. Poklical sem
znanca z bagrom, ki se je takoj odzval.
Kopali smo tri dni. Malo z bagrom, malo z
lopato, pa spet z bagrom. Kopali smo glo-

boko, vendar skrajno previdno, da
ne bi zasuli lukenj ali po{kodovali
psa, ~e bi bil kje v lisi~jem domu.
Vendar tudi po kopanju z bagrom
in lopatami ni bilo nobenega odzi-
va ali znaka, da je resasti jazbe~ar
v luknjah. Dnevi so kar minevali in
minevali, brez uspeha, pa vendar
ne ~isto brez upanja tam nekje
globoko v du{i.

Ko je pri{el vikend, je z mano v
gozd od{la tudi `ena. @alostna,
objokana in prizadeta. To je bil `e
~as pred bo`i~em, ko bi se mora-
li veseliti `ivljenja in upanja. Sku-
paj sva iskala Arona, a tudi tokrat
brez uspeha. Edino, kar nama je
po vseh teh dnevih intenzivnega,
neuspe{nega iskanja {e preosta-
lo, je bilo, da sva drug drugega to-
la`ila in si dajala vsaj malo upanja.
Skoraj, pa vendar ne povsem, sva
bila prepri~ana, da je Aron po dva-
najstih dnevih brez hrane in vode
poginil. Potem pa sva nekje pre-
brala zgodbo o lovskem psu, ki se
je vrnil domov po nekaj mesecih.
Naslednje dni sva po spletu iska-
la podobne zgodbe, saj so budile 

Trinajst dni upanja
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Andreja in Gorazd Sinjur z Aronom in Arturjem



Poro~ilo tajnika
Kot tajnik Kluba ljubiteljev psov jamarjev Slovenije sem opravljal vsa tajni{ka dela, ki
so dolo~ena v pravilih kluba. Najve~ ~asa sem namenil koordinaciji dela med orga-
ni kluba; to je zajemalo pripravo gradiva za posamezne seje in po{iljanje po{te
na{im ~lanom. Imeli smo {tiri seje upravnega odbora, pisal sem zapisnik na letni
skup{~ini ter na sejah zbora sodnikov. Glede na sprejete sklepe organov kluba sem
te po{iljal na{im ~lanom in tudi na naslove organizacij, s katerimi je povezano na{e
delovanje. ^lanom kluba sem poslal bilten, polo`nice za pla~ilo ~lanarine in tudi vabi-
lo za ob~ni zbor ter vabila na seje upravnega odbora. Ve~krat sem bil na Upravni
enoti Ljubljana zaradi registracije Kluba ljubiteljev psov jamarjev in uskladit-
ve pravil kluba z novimi zakonskimi dolo~ili. Upravna enota Ljubljana nam je potrdi-
la pravila kluba 3. 11. 2008, {tevilka odlo~be pa je 215-1327/2008-5 (21007).

Poleg omenjenih del sem opravljal tudi druge naloge, ki so mi bile zaupane na sejah
upravnega odbora.

Opraviti je bilo treba veliko administrativnega dela pred, med in po prireditvah, ki jih
je organiziral Klub ljubiteljev psov jamarjev.

Gorazd Sinjur, tajnik

Poro~ilo o finan~nem 
poslovanju KLPJ v letu 2008

Prihodki v letu 2008 so zna{ali 4.838,85 evra, odhodki pa 3.759,56 evra. Prese`ek
prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2008 je zna{al 1.079,29 evra.

Prihodki so nastali iz:
- ~lanarin v znesku 1.718 evrov,
- donacij Lovske zveze Slovenije v znesku 2228,43 evra,
- vpla~il ~lanov na prireditvah KLPJ v znesku 850 evrov ter
- ostalih prihodkov v znesku 42,42 evra.        

Odhodke sestavljajo:
- stro{ki prireditev v vi{ini 2.600,42 evra,
- stro{ki za takse Kinolo{ki zvezi Slovenije v vi{ini 468 evrov,
- administrativni stro{ki v vi{ini 537,40 evra ter
- stro{ki transakcijskega ra~una na banki v vi{ini 153,74 evra.

Blagajni{ko poslovanje je potekalo teko~e vse leto 2008, bilo je brez ve~jih poseb-
nosti; sestavljeno je iz pla~evanja in izstavljanja ra~unov, knji`enja ban~nih izpiskov,
vodenja blagajne, kar je najbolj zahtevno v jesenskem ~asu, ko so kinolo{ke prire-
ditve, ter priprave poro~il za notranje potrebe in za zunanje pravne osebe, kot so
Lovska zveza Slovenije, AJPES, Dav~ni urad RS.

Bo{tjan Predali~, blagajnik

{e nekaj upanja. Upanja, da se bo tudi
najin resasti jazbe~ar vrnil. 

Mineval je `e drugi teden, kar sem izgubil
najinega psa. Neznano, brez odziva in
sledu. In to je najbolj bolelo. Nato je pri{la
`e druga sobota. Svak se je s svojim
psom, nem{kim lovskim terierjem, od-
pravil na lov. Bil je namenjen v drugo
smer, vendar se je nekje med potjo pre-
mislil in se odpravil tja, kjer sem nazadnje
videl svojega psa. Spustil je terierja, ki se
je zagnal naravnost k tem luknjam. Za~el
je glasno lajati in zbudil gospodarjevo po-
zornost. Pribli`al se je tistemu kupu zem-
lje, ki je ostal od lukenj. Terier je {e kar
naprej glasno lajal, zato se je svak sklonil
in zasli{al ~udno sopenje. Bil je prepri~an,
da terier laja na lisico, zato je postal pre-
viden. Nato se je {e enkrat sklonil in
pogledal navzdol. Zagledal je resastega
jazbe~arja, ki pa ni bil ve~ resast, temve~
samo {e komajda `iv jazbe~ar. Potegnil
ga je ven, ga zavil v pulover, ki sem ga
tam pustil pred trinajstimi dnevi, mu dal
vodo, ki sem mu jo prina{al vsak dan, in
me poklical. [e nikoli v `ivljenju se nisem
tako razveselil klica! Takoj sem poklical
`eno in ji naro~il, naj pripravi toplo vodo,
da ga bomo okopali. Ko sem pri{el po
psa, so me preplavljali me{ani ob~utki. Bil
sem sre~en in `alosten hkrati. Sre~en,
ker je bil Aron `iv, in `alosten, ker sta od
njega ostala samo {e kost in ko`a. Bil je
popolnoma shuj{an, dehidriran, zato ni
mogel stati na nogah. Zgubil je ve~ kot
polovico svoje telesne te`e. Ko sem ga
pripeljal domov, je bila `ena vesela, a
veselje so prav kmalu zamenjale solze
`alosti. Edino, kar je jazbe~ar lahko nare-
dil, je bilo to, da je pil vodo in pojedel
nekaj hrane. Vendar pa je bil to dober
znak. Takoj smo ga okopali in poklicali
de`urnega veterinarja, ki se je nemudo-
ma odzval, in odpeljala sva ga v veterinar-
sko ambulanto. Aron je dobil in-
fuzijo in vitaminske injekcije, jaz pa upa-
nje, da bo pre`ivel. 

V naslednjih nekaj dnevih smo mu dajali
la`jo, teko~o hrano in veliko vode. Kmalu
je postal `ivahen in igriv, le telesno te`o
je po~asi pridobival. Pa tudi to je na-
domestil, tako da ima zdaj prej preve~ 
kot premalo kilogramov. Po tem dogod-
ku svojih psov nisem ve~ peljal k lisi~jim
luknjam.

Z `eno se ve~krat pogovarjava o tem in
se spra{ujeva, ~emu je bila namenjena ta
bole~a preizku{nja. Zagotovo se je zgodi-
la z dolo~enim namenom, s kak{nim, pa
bo pokazal ~as. 

Gorazd Sinjur, LD [entvid pri Sti~ni
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NOSILCI SREBRNEGA ZNAKA VODNIK JAZBE^ARJA
1. Alenka Zabukovec, Jobstova 4, @iri, z resastim jazbe~arjem Kanom --

prvi nagradni razred

2. Ivo Leban, Vol~e 94, Tolmin, z resasto jazbe~arko Astro Vol~ansko --
prvi nagradni razred

3. Ladislav Steinbacher, Tom{i~eva 50, Slovenska Bistrica, s kratkodlako
jazbe~arko Dono izpod Sv. Urha -- prvi nagradni razred

4. Risto Verbi~, Jobstova 4, @iri, z resasto jazbe~arko Moli -- prvi nagradni razred

5. Ljubo Mraki~, Ravni laz 13, Tolmin, z resastim jazbe~arjem Astorjem
Vol~anskim -- prvi nagradni razred

6. Miha Robi~, Brinje c. II/3, Grosuplje, z resasto jazbe~arko Ajko --
dvakrat drugi nagradni razred

7. Tomo Draksler, Kali{ka 16, Kranj, z dolgodlakim jazbe~arjem Sakom z
Hrade~ku -- dvakrat drugi nagradni razred



Hranite vaπega psa tako, kot to od njega zahteva narava

NOVO!NOVO!Navdihnjena z genetskimi osnovami in prehrambenimi potrebami psov, nudi Wild
Nature psom hrano, kakrπno zahteva njihova narava. Primerna je za vse pasme.
Glavne sestavine so novozelandsko jelenovo meso, puranje meso
proste reje ali severnoatlantski losos. Na voljo je v 2,5 kg in
7,5 kg pakiranju. Je brez umetnih dodatkov, arom, barvil
ali konzervansov. Hrana Wild Nature bo pripo-

mogla, da bodo vaπi psi veseli, zdravi in se pokazali
v vsej svoji naravni lepoti.

PrepriËajte se sami!
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Umetni rovi
za jamarjenje 

Kar nekaj lovskim entuziastom se je poro-
dila ideja, da bi tudi v na{e okolje prenesli
`e uveljavljeno prakso iz nem{kih de`el o
varnem jamarjenju. Nekateri smo se s
tem sre~ali v tujini, drugi pa smo o ume-
tnih rovih brali v reviji Wild und Hund, v
kateri je bil na~in dela ve~krat nazorno opi-
san. Gre namre~ za umetne rove, ki so
narejeni iz steklenih vlaken ali betona in jih
vkopljemo v zemljo. V rov se naseli lisica,
ki si tam najde odli~no zato~i{~e v jesen-
skem in zimskem ~asu, spomladi pa tudi
prostor za poleganje mladi~ev. Lovcem je
glede na hiter potek lova prihranjeno
zmrzovanje pri jamarjenju v naravnih
rovih, psu pa po{kodbe, saj prihaja do
stika psa z lisico zelo redko. Lovec tudi
pozna natan~en potek rovov pod zemljo,
saj, ~e so pravilno postavljeni, lisica rova
ne more podalj{evati oziroma kopati
naprej. Lovec je osredoto~en ve~inoma
na en izhod, kar pove~a lovsko uspe{nost.
Za postavitev so najugodnej{i spomladan-
ski meseci; umetne rove vkopljemo v
ni`inskih delih lovi{~a, kjer je manj gozda,
najprimerneje v ̀ ivih mejah, remizah ali ob
kanalih. V tujini (Avstrija, Nem~ija, [vica)
jih uporabljajo malodane v vseh lovi{~ih z
malo divjadjo. Marca ali aprila bo tudi v
reviji Lovec objavljen dalj{i ~lanek o tem
na~inu lova. 

Lovska zveza Slovenije se je odlo~ila orga-
nizirati tri predavanja na to temo, da se
tudi slovenski lovci in vodniki jamarjev
seznanimo z omenjenim na~inom lova.
Tem dejavnostim se pridru`ujemo tudi v
Klubu ljubiteljev psov jamarjev, zato vabi-
mo vse na{e ~lane, da se nam, ~e jih to
zanima, pridru`ijo. Predaval bo Michael
Mester, gozdar in izdelovalec umetnih
rovov iz Nem~ije. Predavanja bodo predvi-
doma na treh lokacijah (Prlekija, Ljubljana
z okolico in obmo~je Nove Gorice), in sicer
aprila. Natan~nej{e obvestilo bo objav-
ljeno v reviji Lovec skupaj s ~lankom o
jamarjenju.

Na{i ~lani se lahko o tem pozanimajo tudi
pri Damjani [vegelj - @nidar{i~ na telefon-
ski {tevilki 040 396 041. 

Upravni odbor kluba: predsednik prof. dr. Peter Umek, Dunajska 115, 1000 Ljubljana, e-po{ta: peter.umek@fvv.uni-mb.si; podpredsednik Milan [vegelj, 
Valjav~eva 19, 4000 Kranj, e-po{ta: m.svegelj@siol.net; tajnik Gorazd Sinjur, Petru{nja vas 16, 1296 [entvid pri Sti~ni, e-po{ta: gorazd.sinjur@gmail.com, telefon
041 538 409; blagajnik Bo{tjan Predali~, Mausarjeva cesta 22, 1357 Notranje Gorice, e-po{ta: b.predal@gmail.com; predsednik strokovnega sveta Matja` Roter,
Gradi{ka 2a,  2211 Pesnica, e-po{ta: matja`.roter@zzv-mb.si, telefon 031 831 738. ^lani upravnega odbora so {e: Miha Robi~, Edo Verov{ek in Ladislav Steinbacher, 
e-po{ta: ladislav_steinbacher@t-2.net. Fotografija na naslovnici in redakcija Ladislav Steinbacher. Preostale fotografije Matja` Roter in Ladislav Steinbacher. 
Nadzorni odbor: prof. dr. Andrej Bidovec, predsednik, prof. dr. Vjekoslav Sim~i~, ~lan, Gregor Frelih, ~lan. 
Disciplinska komisija: Risto Verbi~, predsednik, Ivo Leban, ~lan, Marko Kora~in, ~lan.
E-po{ta: klub.klpj@gmail.com
Priprava in tisk: Tiskarna GRAFIS, d. o. o., www.grafis.si.

V veterinarski ambulanti NOE imamo ~lani Kluba ljubiteljev psov jamarjev
desetodstotni popust za vse veterinarske storitve, razen za cepljenje proti ste-
klini in za izdana zdravila. Popust velja tudi za hrano in pripomo~ke za nego
ter opremo za pse. 

Strokovno, skrbno in sr~no!

UGODNOSTI ZA ^LANE KLUBA


