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Resni~no sem vesel, da nam je uspelo
organizirati dr`avno vsestransko uporab-
nostno preizku{njo za jazbe~arje. Hkrati 
bo potekala tudi dr`avna preizku{nja delo
po strelu za nem{ke lovske terierje, ki bi
morala biti `e 5. septembra v Slovenski
Bistrici, pa je na `alost zaradi objektivnih in
tudi subjektivnih razlogov odpadla. Ta pre-
izku{nja je na sporedu prvi~ in bo pote-
kala po pravilniku Mednarodne zveze za
nem{ke lovske terierje. Delo bo pravi izziv
za vodnike, njihove psice oziroma pse in
nova izku{nja za sodnike.

Preizku{nja bo potekala v lovi{~u Lovske
dru`ine Velika Nedelja in glede na to, kar
sem sli{al o njihovih ~lanih, sem pre-
pri~an, da se bomo v njihovi dru`bi vsi
prav dobro po~utili -- tako vodniki psov 
kot sodniki in tudi opazovalci. Ob tej
prilo`nosti se jim zahvaljujem za njihovo
pripravljenost organizirati tako pomembno
preizku{njo. 

Omeniti velja, da so vodniki psov jamarjev
– jazbe~arjev in terierjev imeli mo`nost
preveriti sposobnost in pripravljenost svojih

psov za delo v umetnem rovu v Gro-
supljem in Slovenski Bistrici. Ob pomo~i
izku{enih vodnikov so spoznavali lastnosti
svojih psov in dobili dragocene izku{nje,
kako ravnati, da bi svoje pse navdu{ili in
~im bolje pripravili za delo v rovu, na pla-
nem, v vodnem delu in na krvni sledi. V
Klubu ljubiteljev psov jamarjev se bomo
potrudili in take vadbe {e organizirali z
`eljo, da se jih bo udele`ilo {e ve~ vodni-
kov. Tako dru`enje ni samo pou~no, je tu-
di prijetno, saj poteka brez napetosti in
treme, ki je na uradnih preizku{njah ve~-
krat prisotna.

Obe dr`avni preizku{nji v Veliki Nedelji sta
prilo`nost za pridobivanje novih izku{enj in
tudi spodbuda vodnikom, da se prijavijo in
udele`ijo drugih mednarodnih preizku{enj.
Prepri~an sem, da imamo v Sloveniji zelo
dobre vodnike in odli~ne pse jamarje, je pa
to treba dokazati tudi v konkurenci vodni-
kov iz drugih dr`av. Na `alost se na{i vod-
niki, morda tudi zaradi pomanjkanja samo-
zavesti, mednarodnih preizku{enj skoraj ne
udele`ujejo.

Zahvala gre vsem, ki so kakorkoli sodelo-
vali pri organizaciji navedenih dogodkov,
vodnikom pa seveda `elim, da bi psi iz-
polnili njihova pri~akovanja, sodnikom pa
pravi~no ocenjevanje in ~im manj zaple-
tov. Prepri~an sem, da bosta ti dr`avni 
preizku{nji uspe{no izvedeni in da bosta
dobra spodbuda vodnikom psov, da se
bodo v ve~jem {tevilu udele`evali tudi pri-
hodnjih uporabnostnih preizku{enj, ki bo-
do najverjetneje mednarodne, na vodstvu
Kluba psov jamarjev pa je, da v prihodnje
te mo`nosti tudi zagotovi. 

prof. dr. Peter Umek,
predsednik Kluba ljubiteljev psov jamarjev
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Spo{tovani ~lani 
Kluba ljubiteljev psov jamarjev

prof. dr. Peter Umek
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Vsestranska uporabnostna 
preizku{nja jazbe~arjev CACT

Dolgodlaka jazbe~arka Aj{a Ro{ka, 
SLR Jd-000290, pole`ena 12. 8. 2006

Vodnik | Jo`e [pehar, 
[alka vas 92, 1330 Ko~evje

PNZ II. nagradni razred

Vzreditelj | Jo`e [pehar

Dolgodlaki jazbe~ar Ali Ro{ki, 
SLR Jd-000293, pole`en 12. 8. 2006

Vodnik | Marko [pehar,
[alka vas 92, 1330 Ko~evje

PNZ II. nagradni razred, uporabnostna 
preizku{nja po krvni sledi II. nagradni razred

Vzreditelj | Jo`e [pehar

Resasta jazbe~arka Aska,
SLR Jr-002102, pole`ena 30. 5. 2007

Vodnik | Toma` Li~en,
^rni~e 59, 5262 ^rni~e 

PNZ I. nagradni razred, dr`avna razstava 
lovskih psov LKD Novo Mesto R CAC.

Vzreditelj | Ra{o Sitar
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Kratkodlaka jazbe~arka Ajda,
SLR Jk-001200, pole`ena 9. 11. 2002

Vodnik | Matej Lah, 
Pudob 15, 1386 Stari trg pri Lo`u

PNZ I. nagradni razred, vsestranska 
uporabnostna preizku{nja za jazbe~arje 
III. nagradni razred

Vzreditelj | Toma` Beltram

Resasti jazbe~ar Calpus Didgeredoo,
SLR Jr-002136, pole`en 4. 4. 2007

Vodnik | Toma` Pav~nik 
Log 1, 1430 Hrastnik

PNZ I. nagradni razred, preizku{nja na divjo
svinjo na Hrva{kem, 178 to~k I. nagradni
razred, delo v rovu na lisico Nagytad
Mad`arska, 83 to~k II. nagradni razred.
Dr`avna razstava lovskih psov LKD Novo
Mesto razred mladih odli~no. Dr`avna 
razstava Trbovlje odli~no, CAC, BOB. 

Vzreditelj | Damir Vukeli~,
psarna Calpus, Hrva{ka

Resasti jazbe~ar Aron,
SLR Jr-001796, pole`en 22. 3. 2002

Vodnik | Gorazd Sinjur,
Petru{nja vas 15, 
1296 [entvid pri Sti~ni

PNZ I. nagradni razred, uporabnostna 
preizku{nja za delo po krvni sledi 
III. nagradni razred

Vzreditelj | Matija Pe~oler
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Preizku{nja delo po strelu za
nem{ke lovske terierje CACT

Nem{ka lovska terierka Huda Nebe{ka, 
SLR Lt-7760, pole`ena 17. 1. 2006

Vodnik | Mirko Slemen{ek,
Dolnje Brezovo 33, 8283 Blanca

PNZ I. nagradni razred

Delo po krvni sledi II. nagradni razred in za
pokal Kotulinski v Avstriji, III. nagradni razred
275 to~k.

Vzreditelj | Darko Punger{i~

Nem{ka lovska terierka Astra Hektor,
SLR Lt-008027, pole`ena 19. 12. 2004

Vodnik | Ivan Fi{er,
Slape 29, 2323 Ptujska Gora

PNZ I. nagradni razred

Vzreditelj | Marko Ga}ari}

Nem{ka lovska terierka Gina Lojanska,
SLR Lt-007614, pole`ena 9. 9. 2004

Vodnik | Zvonko Predikaka,
Ptujska gora 67,
2323 Ptujska gora

PNZ I. nagradni razred

Vzreditelj | Jaka Logar
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Jazbe~ar je med psi neka ~udna prikazen.
Kratke, tr{ate noge nosijo dolg valjast trup
z upognjenim hrbtom. ^loveku se skoraj
zdi, da bi moral v sredi imeti {e par nog.
U{esa so dolga, mahedrava, gobec velik,
rep v korenu debel, proti koncu tanj{i in
naprej zavihan. Prednji dve nogi sta navad-
no skrivljeni. Kratka dlaka je rada zgoraj
zamolkla, zdolaj pa svetlej{a; posebno
pogosto je zgoraj ~rn, zdolaj pa rjavkast,
v~asih pa tudi ves rjav ali rumenkast.
Jazbe~ar je mo~an pes in z mo~jo se

ujema tudi njegova sr~nost. Ustvarjen je
za lov, samo uboga ne rad in lovi bolj na
svojo roko.
Jazbe~ar ima dobro glavo za uk, zvest je in
ne zaupa tujemu ~loveku; je tudi `iv in
dober ~uvaj. Pri teh lepih lastnostih pa ima
tudi grde napake. Poln je zvija~ in muh in
tudi rad krade. V starosti je ~emeren in
potuhnjen, rad grize in celo na gospodarja
ren~i. Zabavlja vsakemu psu, najsi bo maj-
hen, najsi bo velik, ~e tudi ve, da bo tepen.
Kadar se ravsa z ve~jim psom in ~e vidi, da
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Nem{ka lovska terierka Besi Ribi{ka,
SLR Lt-007354, pole`ena 24. 7. 2002

Vodnik | Du{an [tucin,
Gradi{~e 37, 5270 Ajdov{~ina

PNZ I. nagradni razred, uporabnostna 
preizku{nja za delo po krvni sledi I. nagradni
razred, vsestranska uporabnostna
preizku{nja za lovske terierje I. nagradni
razred, R CAC

Vzreditelj | Andrej Pu`elj

Nem{ka lovska terierka Liza,
SLR Lt-007778, pole`ena 5. 2. 2006

Vodnik | Davor Gajser,
Ulica Lackove ~ete 63,
2327 Ra~e

PNZ I. nagradni razred

Vzreditelj | Bo{tjan Predali~

Jazbe~ar mora veliko dela 
opraviti pod zemljo



je {ibkej{i, se rad vr`e na hrbet in sku{a
sovra`nika gristi od spodaj.

Na lovu ga skoraj ni mogo~e brzdati. Takoj
se zapra{i v kako go{~o, sledi in goni
vsako divja~ino, najsi bo divji merjasec,
zajec ali lisica, celo za srno leti. Kadar pride
na sled, ne sli{i ve~ gospodarjevega klica-
nja in `vi`ganja, ~e tudi ve, da bo potem
{iba pela. ^e ujame zajca, ga takoj na~ne
in po`re drobovino, ~e pa je la~en, tudi
vsega zajca.

Za eno stvar pa je jazbe~ar dober kakor
noben drug pes. Samo on lahko jazbeca ali
lisico ali sploh `ivali, ki se skrivajo po
luknjah, pre`ene iz jazbine. Kratke noge so
ustvarjene za kopanje, zobje pa so tudi
taki, da se ne ustra{i lisice. Jazbec ali lisi-
ca ga seveda ve~krat stra{no zgrizeta, on

pa se zato ne zmeni in ne odneha, dokler
zveri ne izvle~e.

Na Angle{kem in Francoskem so morali
jazbe~arji nekdaj tudi ra`enj s pe~enko
obra~ati. Pri tem opravilu so se vrstili in pra-
vijo, da je vsak dobro vedel, kdaj je na vrsti.

Tako je Slovenski mladini v poduk in kratek
~as popisal jazbe~arja v Podobah doma~e
in tuje `ivali, France Erjavec, profesor na
vi{ej realki v Zagrebu. Knjiga je bila natis-
njena v Pragi, kot XVIII. zvezek Slovenskih
Ve~ernic pa je iz{la v Celovcu leta 1868.
Profesor France Erjavec je v letih 1870 in
1871 napisal {e ve~ knjig o sesalcih, pti~ih
in {kodljivih `ivalih. Erjav~evo delo nas je v
tistih ~asih `e uvrstilo v zbor kulturnih na-
rodov Evrope, avtorja pa med velike nara-
voslovne pisatelje 19. stoletja.
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Jazbe~arji niso samo delovni psi, pogosto jih vidimo tudi na razstavah
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Organi prireditve
SODNI[KI ZBOR
Delegat Kinolo{ke zveze Slovenije: Franc Svetec
Jazbe~arji: Stanko Lihtenvalner, Alojz Mlakar, Andrej Pu`elj. 

Nem{ki lovski terierji: Damjana @nidar{i~ [vegelj in Matja` Roter.

ORGANIZACIJSKI ODBOR 

prof. dr. Peter Umek, predsednik,
Peter Kova~ec, vodja prireditve,
Katka Kova~ec, ~lanica,
Milan [vegelj, ~lan,
Anton Kace, ~lan,
Miran Leben, ~lan,
Ladislav Steinbacher, ~lan.

Vsestransko uporabnostna preizku{nja za jazbe~arje obsega 19 ocen. Delo po krvni
sledi je ena od zahtevnej{ih preizku{enj. Na fotografiji je kratkodlaki jazbe~ar z vodni-
kom Andrejem Zemlji~em iz Ajdov{~ine.
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Drugi z desne je Rudi Bauman, dolgoletni ~lan Kluba ljubiteljev psov jamarjev. Na
prvo preizku{njo pred {estdesetimi leti je pripeljal bratovega fox terierja, njegova veli-
ka ljubezen pa so tudi jazbe~arji. 

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 vsestran-
sko 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).

Srebrni znaki za uspe{ne 
vodnike jazbe~arjev in terierjev
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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!

Prireditev so podprli donatorji
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IZDELAVA 
OPREME 
ZA PSE

Irena [eruga s.p.

Strahinj 98a
4202 Naklo

UGODNOSTI ZA ^LANE KLUBA
V veterinarski ambulanti NOE imamo ~lani Kluba ljubiteljev psov jamarjev deset-
odstotni popust za vse veterinarske storitve, razen za cepljenje proti steklini in za
izdana zdravila. Popust velja tudi za hrano in pripomo~ke za nego ter opremo za pse. 

Fotografija na naslovnici in redakcija Ladislav Steinbacher, e-po{ta: ladislav_steinbacher@t-2.net.
Priprava in tisk: Tiskarna GRAFIS, d. o. o., www.grafis.si.




