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Za nami je prvo leto mandata nove-
ga upravnega odbora, ki je bil izvoljen 
na zboru članstva. Štirje člani novega 
upravnega odbora so bili člani tudi v 
predhodnem mandatu, s čimer smo 
zagotovili kontinuiteto vodenja kluba in 
prenesli pozitivne izkušnje pri strokov-
nem delu, trije člani pa so bili izvoljeni 
na novo. Slednji so s svežimi idejami in 
zagnanostjo pri delu vnesli v delovanje 
organa novo kvaliteto.
Prejšnji upravni odbor je pri klubskih de-
javnostih postavil precej visoka merila, 
ki jih nameravamo nadaljevati in po mo-
žnosti še izboljšati. V tem smislu smo 
si zastavili nekaj strateških ciljev, ki jih 
bomo poskušali po svojih najboljših mo-
čeh tudi uresničiti.
Leto 2011 smo končali z negativnim fi-
nančnim rezultatom, sicer ne visokim, 
se pa pri tako skromno odmerjenih 
sredstvih, kot jih ima naš klub, kar po-
zna, zato ga je potrebno čim prej odpra-
viti. Nastal ni zato, ker bi neracionalno 
in razsipno poslovali, temveč zato, ker 
smo bili organizatorji mednarodne preiz-
kušnje delo po strelu za nemške lovske 
terierje, ki je bil organizacijsko zahteven 
projekt in tudi velik finančni zalogaj. Na-
dejali smo se večje podpore strokovne 
javnosti, ki pa je žal izostala (vsa čast in 
zahvala redkim izjemam). Zato smo si za 
leto 2012 zadali za enega glavnih ciljev 
pozitivno finančno poslovanje ob neokr-

njenem izvajanju načrta dela na strokov-
nem področju. Ob koncu minulega leta 
smo ugotavljali, da smo s skrajno racio-
nalno organizacijo prireditev bili uspešni 
le delno. Vse prireditve, ki smo jih načr-
tovali (specialna razstava jazbečarjev v 
okviru mednarodne kinološke razstave 
v Lendavi, spomladanski vzrejni pregled 
za vse pasme jamarjev, dve državni 
tekmi za naziv CACT, jesenska vzrejna 
pregleda za terierje in jazbečarje) ter ne-
kaj treningov za vse vrste jamarjev smo 
sicer izpeljali, toda ob koncu leta smo 
zabeležili višje odhodke od prihodkov. 
Negativna razlika je sicer bila za polovi-
co manjša kot preteklo leto, toda to nas 
ne bi smelo zadovoljiti. Očitno postaja, 
da zgolj s članarino ne bomo več zmo-
gli pokrivati vseh stroškov, ki nastajajo, 
zato bo v prihodnje potrebno poiskati 
kakšen dodatni vir prihodkov.
Na strokovnem področju nas je priča-
kalo kar nekaj nerešenih vprašanj. Stro-
kovni komisiji, ki je delovala v prejšnjem 
mandatu, kljub vsem strokovnim ute-
meljitvam in trudu ni uspelo rešiti nekaj 
odprtih vprašanj na relaciji do strokovne 
komisije pri Kinološki zvezi Slovenije. 
Tudi v sedanjem mandatu so se na tej 
relaciji na začetku pojavljale težave, saj 
je na primer zaradi dolgotrajne verifika-
cije zapisnika o izvolitvi nove strokovne 
komisije pri KLPJ bil celo ogrožen spo-
mladanski vzrejni pregled, vendar se 
zadeve postopoma urejajo. V preteklem 
letu so verificirali nekaj naših predlogov, 
ki so že nekaj časa čakali na njihov »že-
gen« (več o tem v poročilu strokovne 
komisije), in upamo, da bomo tudi v 
prihodnje s strokovno komisijo pri Kino-
loški zvezi Slovenije tvorno sodelovali 
v korist kinološke stroke in vodnikov 
psov, tako na delovnem kot tudi raz-
stavnem področju, saj nas čaka še kar 
precej dela.
Pred leti smo bili sprejeti v mednaro-
dno združenje jazbečarjev, pri mednaro-
dnem združenju za nemške lovske teri-
erje pa smo imeli le status pridruženega 
člana. Po uspešno izvedeni mednarodni 
preizkušnji za nemške lovske terierje 
leta 2011 – za prireditev smo prejeli šte-
vilne pohvale –, smo bili v lanskem letu 
sprejeti v organizacijo kot polnopravni 
član z volilno pravico. To dejstvo ne le da 
dviguje ugled našega kluba in nasploh 
slovenske lovske kinologije, ampak pri-

naša tudi praktične koristi za kinološko 
stroko. Na osnovi članstva imajo naši 
sodniki namreč možnost udeležbe na 
mednarodnih seminarjih, ki se prirejajo 
v različnih državah in jih delno ali v celoti 
financira mednarodna zveza. Tam lahko 
udeleženci izmenjajo mnenja, obnovijo 
in razširijo svoje znanje s praksami so-
dnikov iz drugih držav članic in razširi-
jo svoja poznanstva, skratka ponuja se 
možnost sodelovanja na višji strokovni 
ravni.
Tudi na področju komuniciranja z jav-
nostjo smo si zadali cilj, da bomo bolj 
tekoče in izčrpno obveščali naše člane 
kinologe, pa tudi širšo javnost o našem 
delu in dejavnostih. V minulem letu 
smo ustvarili svoj facebookov profil z 
namenom, da omogočimo čim boljšo 
komunikacijo članov kluba s številnimi 
ljubitelji in rejci psov jamarjev po vsem 
svetu. Razmišljamo tudi o prenovi naše 
spletne strani www.klpj.si, da bodo za-
interesirani lahko na pregleden način 
prišli tudi do najnovejših informacij o 
dogajanju v klubu. Realizacija te naloge 
nas čaka v letu 2013.
Ob tem, kar smo naredili, pa si v uprav-
nem odboru nikakor ne domišljamo, da 
naše delo ne bi moglo biti boljše in da 
nismo naredili tudi kakšne nenamerne 
napake. To se je izkazalo pri pomanjklji-
vi organizaciji kakšne prireditve, vendar 
na napakah se učimo in trudimo se, da 
bi jih bilo v prihodnje čim manj. Prepri-
čan sem, da bomo uspeli, saj smo člani 
upravnega odbora, ki operativno vodi 
klubske dejavnosti, homogena ekipa, 
odprta za vse dobre ideje. Znamo po-
slušati drug drugega, pa tudi dobro-
namerne nasvete iz drugih sredin, saj 
smo dovzetni za konstruktivno kritiko, 
razen tega pa korektno sodelujemo tudi 
s člani nadzornega odbora. To naj bo 
odgovor tistim nekaj posameznikom, ki 
iz meni neznanih nagibov (morda so po-
sredi osebni interesi, zamere, samolju-
bje, maščevalnost?) ob vsaki priložnosti 
blatijo delo kluba in nekatere njegove 
člane, predvsem sodnike, namesto da 
bi svoje znanje in izkušnje uporabili za 
boljšo kakovost reje in boljšo delovno 
usposobljenost psov. Vrata za vse pozi-
tivne ideje in sugestije so jim na široko 
odprta.

Dušan Rosenfeld

S skupnimi močmi bomo zmogli

Dušan Rosenfeld, predsednik kluba 
ljubiteljev psov jamarjev.
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Od januarja 2012 deluje strokovna oziro-
ma vzrejna komisija v sestavi Stanko Lih-
tenvalner, Jože Batič, Alojz Mlakar, Miro-
slav Zidar in Damjana Žnidaršič Švegelj. 
Novosti, ki jih je prineslo leto 2012, je kar 
nekaj.
Komisija za strokovna vprašanja pri Kino-
loški zvezi Slovenije (28. junija 2012) in 
nato upravni odbor Kinološke zveze Slo-
venije (5. julija 2012) sta sprejela nasle-
dnje sklepe: 
• Po sklepu zbora sodnikov smo na ko-

misijo za strokovna vprašanja naslovili 
vprašanje, kateri psi so jamarji oziroma 
za katere pasme psov je pristojna stro-
kovna komisija KLPJ.

 Po obvestilu FCI z dne 20. januarja 2011 
(8/2011) sodijo v skupino psov jamarjev 
border terier, fox terier (resasti in krat-
kodlaki), welsh terier, nemški lovski 
terier, parson russel terier, jack russel 
terier in vseh devet pasem jazbečarjev. 
Odgovor Komisije za strokovna vpraša-
nja pri Kinološki zvezi Slovenije je bil, da 
se pse jamarje obravnava tako kot do-
slej. Za pse, ki se jih uporablja v lovišču, 
vzrejne preglede opravlja strokovna 
komisija KLPJ, za nelovske pa vzrejna 
komisija za terierje.

• Potrdi se zapisnik zbora sodnikov za ja-
marje z dne 31. januarja 2012 (po skle-
pu zbora sodnikov 2012 oziroma 2011 
je dovoljeno opravljati delne preizkuse 
za pse jamarje, poleg tega je za pridobi-
tev delovnega certifikata FCI (za razred 
delovnih) za kunčje in pritlikave jazbe-
čarje potreben ali PNZ ali vzrejna preiz-
kušnja ali delni preizkus za pse jamarje).

• Potrdi se sklep strokovne komisije za 
pse jamarje o prehodu med velikost-
mi jazbečarjev. Sklep se glasi: prehodi 
med jazbečarskimi velikostmi so možni 
med pritlikavimi in kunčjimi jazbečarji 
ter obratno, samo izjemoma pa med 
standardnimi in pritlikavimi ter obratno. 
In sicer po odločitvi strokovne komi-
sije KLPJ, potem ko je bilo opravljeno 
uradno merjenje na vzrejnem pregledu 
po napolnjenih 15 mesecih starosti. 
Po uradnem zaznamku v rodovniku se 
spremeni tudi vpis v rodovno knjigo. 
Prehodi čez dve variaciji velikosti niso 
dovoljeni.

• Potrdi se vzrejni pravilnik za pse 
jamarje. Objavljen je na sple-
tni strani KLPJ in v biltenu kluba. 
 

Klub je imel leta 2012 predvidenih pet 
prireditev. Vse so bile uspešno izpe-
ljane.
- vzrejni pregled za vse pse jamarje 
22. aprila 2012 v LD Velika Nedelja. 
Udeležba na tem vzrejnem pregledu je 
običajno manjša, a se ga udeležijo lov-
ci in lastniki iz vzhodnega dela Sloveni-
je. Vzrejnega pregleda se je udeležilo 
osem psov (trije nemški lovski terier-
ji, štirje resasti jazbečarji, fox terier in 
dolgodlaki kunčji jazbečar). Pravilom za 
vzrejo je zadostilo šest psov;
- združeni (po sklepu komisije za pri-
reditve pri Kinološki zvezi Slovenije) 
vsestranski uporabnostni preizkušnji 
za jazbečarje in nemške lovske terierje 
30. septembra 2012 v LD Starše so se 
udeležili štirje nemški lovski terierji in 
pet jazbečarjev;
- vzrejni pregled za terierje je bil 6. ok-
tobra 2012 v lovišču LD Vrhnika. So-
delovalo je 14 nemških lovskih terier-
jev. Pravilom za vzrejo je zadostilo pet 
psov. Nekateri so bili neuspešni pri pri-
dobivanju vzrejnega dovoljenja zaradi 
telesnih napak, drugi so bili neuspešni 
pri delu. Pri telesnih napakah so bile v 
ospredju napake v barvi (popolnoma 
brez ali pa z zelo slabimi ožigi) in na-
pake v zobovju. Napake v obarvanosti 
so bile vidne izključno pri psih, pripelja-
nih iz tujine (Hrvaška). Pri delu je bila 
videna pomanjkljiva sledoglasnot, dve 
psički pa sta bili streloplahi. Poudariti 
velja, da so bili vsi pripeljani psi pred-
hodno ocenjeni z oceno odlično, tako 
po zunanjosti kot po delu (le pri enem 
samcu je bila napaka na zobovju zabe-
ležena že na telesnem ocenjevanju).

• Vzrejni pregled za jazbečarje je potekal 
20. oktobra 2012 v LD Brezovica, kot že 
mnogo let doslej. Jazbečarji so bili zelo 
poenotene povprečne kakovosti in niso 
pretirano odstopali v nobeno smer. So-
delovalo je devet psov,od tega samo na 
vzrejnem pregledu dve pritlikavi kratko-
dlaki jazbečarki, kar je v Sloveniji redko, 
razveseljivo pa je, da nameravajo las- 
tniki v letu 2013 obe pariti. Pravilom 
za vzrejo je zadostilo osem psov. Ne-
kaj težav je nekaterim psom povzročal 
prvi sled zajca, ki mu niso mogli glasno 
slediti, pokazali pa so izvrstno sledogla-
snost na drugi sledi. Enemu od udele-
žencev pa ni uspelo niti pri treh svežih 
sledeh.

• Maja je bil v Slovenski Bistrici organi-
ziran trening v rovu, prinašanju in delu 
po krvnem sledu. Petkrat smo se dobili 
v lovišču LD Sorško polje, kjer smo v 
sodelovanju in s finančno podporo LKD 
Gorenjske organizirali treninge v rovu. 
Za to se LKD Gorenjske tudi zahvalju-
jem. Načrtovali smo sicer eno samo 
spomladansko srečanje, a je bil interes 
vodnikov tolikšen, da smo jih ponovili 
še štirikrat. Skupaj z jazbečarskim klu-
bom iz Avstrije smo avgusta že tretjič 
organizirali srečanje (ki bo očitno posta-
lo vsakoletno) s treningom dela v rovu 
in izvlačenjem iz rova v LD Hoče.

• Poleg delovnih preizkušenj, vzrejnih 
pregledov in VUP-ov smo v okviru CA-
CIB Lendava speljali tudi specialno raz-
stavo za jazbečarje. Dogovori v klubu 
potekajo v smeri, da bi tako klubsko 
specialko organizirali vsako leto. 

 Lotili smo se tudi predstavitve kluba 
na Facebooku, za kar smo zabeležili 
dober odziv. Razveseljivo je, da sta dva 
pripravnika (Robert Bandelj in Janez 
Nahtigal) v januarju 2013 opravila so-
dniški izpit za ocenjevanje zunanjosti 
jazbečarjev, poleg tega, da tekmuje, pa 
pripravniške dejavnosti opravlja Primož 
Rauter. 

 Za leto 2013 so načrtovane prireditve v 
približno enakem obsegu kot leta 2012. 
Prva je že bila izpeljana 12. januarja 
2013 – specialna razstava za jazbečarje 
v okviru razstave CACIB Ljubljana.

 Treningi bodo potekali kot doslej, po ko-
ledarju prireditev oziroma vsi nadaljnji 
po dogovoru. Predvidoma bo organizi-
rano tudi predavanje veterinarja o gen-
skih boleznih jazbečarjev in nemških 
lovskih terierjev. Kljub temu da pregledi 
pri nas še niso obveza, menimo, da je 
smiselno naše vzreditelje in lastnike 
seznaniti tudi s temi možnimi problemi, 
saj vedno več psov prihaja k nam tudi iz 
tujine. Skoraj večina pasemskih organi-
zacij iz tujine in nekaj naših že zahteva 
preglede DNK in smotrno bi bilo razmi-
šljati tudi v tej smeri.

Vsa obvestila za prireditve kluba in vse 
spremembe bodo objavljeni na spletni 
strani in facebookovem profilu kluba ozi-
roma v revijah Lovec in Kinolog ter na 
spletni strani Kinološke zveze Slovenije.
Na FCI-ju je zelo dejavna komisija za pse 
jamarje. Ta sprejema pomembne sklepe 
za pse jamarje v vseh državah članicah 

Pri psih jamarjih nekaj sprememb
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FCI. Eden od pomembnejših sklepov je, da smemo države člani-
ce FCI na mednarodni ravni (podelitev CACIT) organizirati sedem 
različnih tekmovanj za pse jamarje. To velja od 1. januarja 2013 
dalje; podrobnosti o pravilnikih pa najdete na spletni strani FCI 
pod rubriko »Zirkulare«, št. 36/2012, z dne 7. junij 2012 oziroma 
pod rubriko »Kommisionen« Erdhundekommision der FCI. Tek-
movanja, ki jih lahko nacionalne organizacije oziroma klubi orga-
nizirajo na mednarodni ravni, so: evropski pokal za pse jamarje, 
velika nagrada za pse jamarje, mednarodno tekmovanje v delu 
v rovu za pse jamarje, mednarodno vsestransko tekmovanje za 
jazbečarje, mednarodno uporabnostno tekmovanje za jazbečar-
je, mednarodno tekmovanje v delu v rovu za kunčje in pritlikave 
jazbečarje, mednarodno uporabnostno tekmovanje za fox teri-
erje in mednarodno tekmovanje za nemške lovske terierje delo 
po strelu. Smiselno bi bilo zgoraj navedene pravilnike natančno 
pregledati in z njimi uskladiti tudi naše. Sicer pa nekatere države 
težijo k temu, da se začne postopek za uvedbo oziroma priznanje 
četrte jazbečarske velikosti, in sicer za pse, ki so prerasli vse 
standardne mere in imajo telesno težo preko deset kilogramov. 
Predvsem se to pojavlja v Rusiji in Italiji. Glede na tako gore-
če aktivnosti se to v naslednjih letih lahko zgodi. Zato je toliko 
bolj pomembno natančno meriti in tehtati jazbečarje. Ponekod 
so jazbečarji celo izgubili svojo skupino FCI in so jih preprosto 
»prepisali« v IV. skupino FCI. 

Damjana Žnidaršič Švegelj

Statistika poleženih psov/psic v letu 2012 III. FCI – terierji

Pasma
Poleženi 

psi
Poleže-
ne psice

Uvoženi 
psi

Uvožene 
psice

Resasti foksterier 4 4 0 0

Nemški lovski terier 26 27 4 5

Skupaj 30 31 4 5

Statistika poleženih psov/psic v letu 2012 IV. FCI – jazbečarji

Pasma
Poleženi 

psi
Poleže-
ne psice

Uvoženi 
psi

Uvožene 
psice

Dolgodlaki prit. jazbečar 1 6 1 0

Kratkodlaki jazbečar 17 15 0 0

Kratkodlaki kunčji jazbečar 0 0 0 1

Resasti jazbečar 22 21 2 3 

Resasti pritlikavi jazbečar 0 2 0 0

Skupaj 40 44 3 4 

III. FCI SKUPINA – UDELEŽENCI VZREJNEGA PREGLEDA

Št. Ime + vpis Vzr. vrednost Lastnik

Nemški lovski terier – ženske

1 RINA ( Lt 008063 ) II / I Alojz Mihelj, Plešivica 1c, 6210 SEŽANA 

2 GOŠA (Lt 008348) I / I Dušan Štucin, Gradišče 37, 5270 AJDOVŠČINA 

3 DINA (Lt 008270) I / I Milan Ferjančič, Budanje 44, 5271 VIPAVA 

4 GABI ROŽIČEVA (Lt 008397) I / I Janez Rebernik, Sv. Primož nad Muto 47, 2366 MUTA 

5 AJDA (Lt 008149) Miran Bolko, Laze 1a, 3222 DRAMLJE

Nemški lovski terier – moški

1 PHOENIX FITFILIUS (LT 008332) II / I Nace Remic, Podmilščakova 11, 1000 LJUBLJANA

2 ŽAK FRIEZACH (Lt 008360) I / I Gabriel Alič, Triglavska 47, 4260 BLED

3 FELIX VON DEN  FŰLLENWIESEN (Lt 008461) I / I Franc Ojsteršek, Koprivnica 12, 8282 KOPRIVNICA

Resati Foksterier – ženske

1 LINA LIPOVŠKA For 000693) I / 0 Rudolf Bauman, Spodnje Dobrenje 36 d, 2211 PESNICA

IV. FCI SKUPINA – UDELEŽENCI VZREJNEGA PREGLEDA 

Št. Ime + vpis Vzr. vrednost Lastnik

Jazbečar resasti – ženske

1 DRINA RATKOVA  Jr 002250) II / I Ratko Drobec, Koračice 28, 2258 SVETI TOMAŽ

2 IRA TRŠKI VRH  Jr 002286) II / I Viktor Avguštin, Zgornja pristava 32, 2323 PTUJSKA GORA 

3 AJA (Jr 002227) I / I Dejan Poljanšek, Rimska cesta 16 a, 1358 LOG

4 MOLI (Jr 002232) I / I Aljoša Švab, Sp. Veterno 9, 4292 KRIŽE

5 KELLY PLAMENI PAS (Jr 002280) II/ I Branko Tucovič, Kregarjeva 1, 8250 BREŽICE

6 ABA (Jr 002211 ) I / I Tomaž Ličen, Černiče 59, 5262 ČRNIČE

Jazbečar resasti – moški 

1 DIK NEGOJNIŠKI ( Jr 002236 ) I / I Ludvik Najvirt, Pernice 12a, 2231 PERNICA

2 ATLAS ( Jr 002259 ) I / I Milan Bauer, Morava 30a, 1338 KOČEVSKA REKA

Jazbečar kratkodlaki pritlikavi – ženske 

1 ANETTCHEN VOM SCHLOSS VOGELSANG  
( Jkp 000004 ) 

I / 0 Rosan Trost Ulica Tuga Vidmarja 8 4000 KRANJ 

2 ELLI Z BORICKEJ CESTY (Jkp 000001 ) I / 0 Simona Premrl, Sežanska 16, 6210 SEŽANA 
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Koledar prireditev za leto 2013
12. januar: specialna razstava za jazbe-
čarje na razstavi CACIB Ljubljana s pode-
litvijo naziva CAC – SLO.

6. april: trening v rovu LD Sorško polje. 
Zbor ob 10. uri pri lovski koči LD Sorško 
polje na Meji. Udeležbo je potrebno po-
trditi do tretjega aprila po telefonu na 
številko 040 396 041 (Damjana Žnidaršič 
Švegelj). 

19.–21. april: sodelovanje na Pomur-
skem Radgonskem sejmu Lov in ribolov.

a) 20. april: vzrejni pregled z vzrejno 
preizkušnjo za jamarje v LD Velika Nede-
lja. Zbor ob 8. uri pri lovski koči LD Velika 
Nedelja v Trgovišču.
Vodja prireditve: Peter Kovačec.
Prijave pošljite do 10. aprila Damjani Žni-
daršič Švegelj na naslov Valjavčeva 19, 
4000 Kranj.

… avgust: trening v rovu LD Hoče. Na-
tančen termin bo objavljen na spletni 
strani in na facebookovem profilu KLPJ. 
Informacija bo dostopna tudi po telefonu 
na številki 040 396 041.

b) 15. september: vsestranska uporab-
nostna preizkušnja za jazbečarje VUP za 
naziv CACT v LD Velika Nedelja v sodelo-
vanjuz Lovsko-kinološkim društvomPtuj-
-Ormož. Zbor ob 8. uri pri lovski koči LD 
Velika Nedelja v Trgovišču. 
Vodja prireditve: Peter Kovačec.
Prijave pošljite do 1. septembra Bredi 
Kompoš Oti, tajnici KLPJ, Kolodvorska 
22, 6257 Pivka, e-pošta breda.kompos_
ota@yahoo.com.

c) 29. september: preizkušnja delo po 
strelu za nemške lovske terierje za naziv 
CACT v LD Starše v sodelovanju z Lov- 
sko-kinološkim društvom Maribor. Zbor 
ob 8. uri pri lovskem domu v Staršah.

Vodja prireditve: Boštjan Češarek.
Prijave pošljite do 15. septembra Bredi 
Kompoš Oti, tajnici KLPJ, na naslov Ko-
lodvorska 22, 6257 Pivka, ali po e-pošti 
breda.kompos_ota@yahoo.com.

d) 12. oktober: vzrejni pregled z vzrej-
no preizkušnjo za terierje v LD Vrhnika. 
Zbor ob 8. uri pri kamnolomu pod Čelom 
(cesta Vrhnika–Podlipa).
Vodja prireditve: Dušan Rosenfeld.
Prijave pošljite do 1. oktobra Damjani 
Žnidaršič Švegelj na naslov Valjavčeva 
19, 4000 Kranj.

e) 26. oktober: vzrejni pregled z vzrejno 
preizkušnjo za jazbečarje v LD Brezovica. 
Zbor ob 8. uri pri lovski koči LD Brezovica 
v Vokah.
Vodja prireditve: Dušan Rosenfeld.
Prijave pošljite do 15. oktobra Damjani 
Žnidaršič Švegelj na naslov Valjavčeva 
19, 4000 Kranj.

Ostala obvestila
• Na vzrejni pregled lahko vodniki prijavijo le pse in psice, ki 

so dopolnili starost devet mesecev; priporočljiva starost je 
15 mesecev. Za pritlikave in kunčje jazbečarje je obvezna 
starost 15 mesecev.     
Sodelujejo lahko psi in psice, ocenjeni z odlično, prav dobro 
ali dobro telesno oceno ter so na preizkušnji naravnih zasnov 
(PNZ) osvojili prvi ali drugi nagradni razred. V sklopu vzrejnega 
pregleda se opravi tudi vzrejna preizkušnja za delo na planem. 

• Vodniki, ki nameravajo svojega psa ali psico pripeljati na spo-
mladanski ali jesenski vzrejni pregled, morajo k prijavi priložiti 
obojestransko fotokopijo rodovnika ter ocenjevalna lista o te-
lesni oceni in preizkušnji naravnih zasnov.   
Obrazec za prijavo je objavljen v biltenu kluba oziroma na 
spletnem mestu www.klpj.si.    
 

• Člane kluba prosimo, da članski prispevek za leto 2013 plačajo 
do 15. aprila 2013 s priloženo položnico. Kdor želi imeti znam-
kico Kinološke zveze Slovenije, se naj obrne na našo blagaj-
ničarko Katko Kovačec, Flisova ulica 15, 2311 Hoče; e-pošta  
katka.kovacec@gmail.com, številka mobilnega telefona  
041 715 771.  

• Člani kluba ljubiteljev psov jamarjev plačajo vzrejni pregled, 
vzrejno dovolilnico oziroma vzrejno knjižico po polovič-
ni ceni. Ostali plačajo storitev po ceniku Kinološke zveze 
Slovenije.      

• Višina prispevka za člane kluba za udeležbo na vsestranski 
uporabnostni preizkušnji znaša 20 evrov za nečlane pa 40 
evrov.
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Srebrna znaka kluba ljubiteljev 
psov jamarjev

1. Alenka Zabukovec, Jobstova 4, Žiri, z resastim jazbečarjem Kanom - prvi nagradni razred
2. Ivo Leban, Volče 94, Tolmin, z resasto jazbečarko Astro Volčansko - prvi nagradni razred
3. Ladislav Steinbacher, Tomšičeva 50, Slovenska Bistrica, s kratkodlako jazbečarko Dono Izpod svetega Urha - prvi nagradni razred
4. Risto Verbič, Jobstova 4, Žiri, z resasto jazbečarko Moli - prvi nagradni razred
5. Ljubo Mrakič, Ravni Laz 13, Tolmin, , z resastim jazbečarjem Astorjem Volčanskim - prvi nagradni razred
6. Miha Robič, Brinje cesta II/3, Grosuplje, z resasto jazbečarko Ajko - dvakrat drugi nagradni razred
7. Tomo Draksler, Kališka 16, Kranj, z dolgodlakim jazbečarjem Sakom z Hradečku - dvakrat drugi nagradni razred
8. Matjaž Roter, Gradiška 2a, Pesnica, z resasto jazbečarko Ceno - prvi nagradni razred
9. Tomaž Pavčnik, Log 1, Hrastnik, z resastim jazbečarjem Calpus Didgeredoo, prvi nagradni razred
10. Primož Rauter, Vodnikova c. 5, Bohinjska Bistrica, z resasto jazbečarko Mala, prvi nagradni razred
11. Viktor Čeč, Stritarjeva 25, Velike Lašče, z resastim jazbečarjem Bobi Negojški, prvi nagradni razred
12. Dušan Rosenfeld, Stantetova 28, Maribor, z resasto jazbečarko Ajka, prvi nagradni razred 
13. Viktor Avguštin, Pristava 32, Ptujska Gora, z resasto jazbečarko Iro Trški vrh, prvi nagradni razred

1. Andrej Zemljič, Kidričeva 6, Ajdovščina, z nemškim lovskim terierjem Dikom Podpečniškim - prvi nagradni razred 
2. Rudi Verovnik, Otiški Vrh 15, Šentjanž pri Dravogradu, z nemškim lovskim terierjem Astorjem - prvi nagradni razred 
3. Stanko Lihtenvalner, Ilovci 15, Miklavž pri Ormožu, z nemškim lovskim terierjem Brinom - dvakrat drugi nagradni razred 
4. Darko Pungeršič, Vinji Vrh 8b, Šmarješke Toplice, z nemško lovsko terierko Divo Nebeško - dvakrat drugi nagradni razred 
5. Dušan Štucin, Gradišče 37, Ajdovščina, z nemško lovsko terierko Besi Ribniško - prvi nagradni razred 
6. Dejan Poljanšek, Rimska cesta 16a, Log pri Brezovici, z nemško lovsko terierko Gejšo - prvi nagradni razred 
7. Mirko Slemenšek, Dolnje Brezovo 33, 8283 Blanca, z nemškim lovskim terierjem Dikom - prvi nagradni razred 
8. Anton Kos, Podgonjami 129, 2391 Prevalje, z nemškim lovskim terierjem Borom - prvi nagradni razred

Nosilci srebrnega znaka vodnik terierja:

Nosilci srebrnega znaka vodnik jazbečarja:

Znak vodnik jazbečarja in vodnik terierja se lahko po-
deli le enkrat. Izdelan je iz srebra in ima na hrbtni strani 
zaporedno serijsko številko. Klub ljubiteljev psov ja-
marjev Slovenije podeljuje ta znak na predlog strokov-
ne komisije in po sklepu upravnega odbora Kluba lju-
biteljev psov jamarjev od leta 1999. Znak se podeljuje 
samo za opravljeno vsestransko uporabnostno preiz-
kušnjo v organizaciji kluba, in sicer za psa ali psico, ki 
ga je vodnik izšolal sam.

Pogoj za pridobitev znaka vodnik jazbečarja ali vodnik 
terierja je uspešno opravljena vsestransko uporabno-
stna preizkušnja z istim ali z različnimi psi in sicer:

I. nagradni razred (ena preizkušnja) ali II. nagradni ra-
zred (dve preizkušnji) ali III. nagradni razred (tri preiz-
kušnje).
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I. Splošna določila

1. člen

Ta pravilnik ureja in določa: 

-  pristojnosti strokovne komisije,
-  cilje in namen vzreje,
-  vzrejne pogoje,
-  vzrejne preglede in preizkušnje,
-  pogoje za pridobitev vzrejnega dovolje-
nja,
-  vzrejni razredi, pogoji za dosego in izda-
ja vzrejnih dovoljenj,
-  pogoje za paritve,
-  predpise o leglih, 
-  vodenje vzrejne knjige za posamezno 
pasmo,
-  evidenco vseh psov in psic po pasmah 
z vzrejno prepovedjo,
-  vodenje knjige šolanih psov za jamarje.

2. člen

Pravilnik povzema in dopolnjuje določila 
Pravilnika o strokovnem delu KZS – II. 
Vzreja pasemskih psov in vzrejni pre-
gledi. V primerih, ki jih ta pravilnik ne 
obravnava, veljajo določila Pravilnika o 
strokovnem delu (PSD) Kinološke zveze 
Slovenije in pravilniki FCI iz tega podro-
čja.

II. Vzreja

3. člen

Pristojnosti vzrejne komisije:

-  da vodi vzrejo jamarjev,
-  da organizira in izvaja vzrejne preglede,
-  da v skladu s Pravilnikom o strokov-
nem delu (PSD) in tem pravilnikom izda-
ja, podaljšuje  
   in odvzema vzrejna dovoljenja,
-  da vodi vzrejno knjigo po posameznih 
pasmah,
-  da vodi evidenco vseh vzrejno pregle-
danih psov po pasmah z vzrejno prepo-
vedjo,
-  da vodi evidenco vseh šolanih psov za 
jamarje,
-  da v primeru kršitev pri vzreji predla-
ga pristojnemu organu prepoved vzreje 
vzreditelju ali lastniku plemenjaka,
-  da spremlja razvoj pasme in v primeru 

negativnih pojavov predlaga spremembe 
pogojev za
   vzrejo,
-  da spremlja spremembe standarda pa-
sme in o tem obvešča sodnike in vzre-
ditelje.  
 

4. člen

Cilji in namen vzreje psov jamarjev

Vzreja jamarjev kot lovskih psov, je 
usmerjena na njihovo uporabo pred stre-
lom in po strelu, na vseh terenih nad in 
pod zemljo in pri vsakršnih pogojih dela. 
Vsestranska uporaba zahteva psa, ki je 
po vseh psihofizičnih sposobnostih kos 
svoji nalogi. Zato mora biti celotna vzreja 
usmerjena v ta cilj. 

5. člen

Vzrejni pogoji

Za vzrejo se lahko uporablja pse/psice, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
za vzrejo predvideni psi/psice morajo po-
sedovati rodovnike, izdane s strani članic 
FCI ali držav pogodbenih partnerice FCI 
in biti vpisani v rodovno knjigo pri Kino-
loški zvezi Slovenije (vpis v SLR ali SPR);
pridobiti morajo oceno zunanjosti; na te-
lesnem ocenjevanju preverjajo tudi iden-
titeto psov/psic (tetovirna številka, mikro 
čip). K vzreji so pripuščeni psi/psice s 
telesno oceno najmanj prav dobro (kate-
gorija: primeren za vzrejo). Izjemoma lah-
ko vzrejna komisija KLPJ dodeli pogojno 
vzrejno dovoljenje tudi psu/psici s tele-
sno oceno dobro, če ima le-ta posebne 
delovne sposobnosti (kategorija: pogojno 
primeren za vzrejo), vendar se lahko pari 
le s partnerjem, ki daje preizkušeno te-
lesno ustrezne potomce. Podatke o tem 
naj vzreditelj preveri pri strokovni komisi-
ji. Pri nemškem lovskem terierju (NLT) je 
potrebno posebej oceniti tudi dlako.
Lastnik, ki želi psa/psico uporabljati za 
vzrejo, mora predložiti vzrejni komisiji po-
trdilo o opravljeni preizkušnji, in sicer:
- za NLT in normalni tip jazbečarjev PNZ,
- za ostale terierje uporabne za lov PNZ 
(neobvezno),
- za pritlikave jazbečarje in kunčarje PNZ 
(neobvezno). 
Na vzrejeni preizkušnji se preverja tudi 

identiteta psov/psic (tetovirna številka, 
mikro čip). Za NLT in normalni tip jazbe-
čarjev se na vzrejnem pregledu opravi 
tudi vzrejna preizkušnja po pravilniku o 
PNZ.  
Izjemoma je možna tudi paritev uvoženih 
odraslih plemenjakov/plemenk, ki so pre-
izkušnje in ocenjevanja opravili že v tujini, 
vendar le ob predhodno pri nas opravlje-
nem vzrejnem pregledu in preizkušnji. 
Na željo in stroške lastnika takega psa/
psice se lahko opravi tudi izredni vzrejni 
pregled, ob tem, da mora pes/psica izpol-
njevati vse pogoje za vzrejo, opredeljene 
s tem pravilnikom.
Za dodelitev vzrejnega dovoljenja je ob-
vezna udeležba na vzrejnem pregledu, 
minimalna starost za udeležbo pa je 9 
mesecev, priporočljiva pa 15 mesecev, 
za pritlikave jazbečarje in kunčarje pa naj-
manj 15 mesecev. 
Najnižja starost plemenke za prvo leglo je 
15 mesecev (velja dan paritve).
Najnižja starost plemenjaka za prvi skok 
je 15 mesecev (velja dan paritve).
Najvišja starost plemenke za zadnje leglo 
je 8 let (velja dan paritve).
Najvišja starost plemenjaka za skok ni 
določena.
V skladu s Zakon o zaščiti hišnih živali 
ima lahko psica v koledarskem letu le 
eno leglo. V leglu lahko vzreditelj obdrži 
vse za življenje sposobne mladiče. Psice 
je dovoljeno pariti tako, da obdobje med 
dvema zaporednima kotitvama pri isti sa-
mici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem 
primeru se v skladu z zakonom šteje, da 
gre za preobremenjevanje živali.
Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, 
če psica koti pred 14. mesecem starosti. 
Krajše obdobje med kotitvama je dovolje-
no le, če so imele samice le enega ali dva 
mladiča in pod pogojem, da takšno pari-
tev odobri strokovna komisija na predho-
dno pisno prošnjo vzreditelja.
Psice, ki so bile parjene pa se niso obreji-
le, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladi-
če, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.
Po drugem carskem rezu se psice ne 
uporablja več za vzrejo.
Posamezni plemenjak lahko letno pokrije 
le pet plemenk vpisanih v vzrejno knjigo 
KLPJ.
V primeru izjemnih primerov lahko stro-
kovna komisija KLPJ omili ali poostri zah-
tevane pogoje za paritev.

Pravilnik za vzrejo psov jamarjev
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6. člen

Vzrejni pregled in vzrejna preizkušnja

Vzrejna dovoljenja psom in psicam pode-
ljuje Strokovna komisija za pse jamarje na 
podlagi opravljenega vzrejnega pregleda 
in preizkusa in ugotovljene  njihove vzrej-
ne vrednosti. Vzrejne preglede organizira 
strokovna komisija najmanj enkrat letno, 
termin pregleda pa mora biti planiran v 
določenem roku in pravočasno objavljeni 
v glasilih Lovec, Kinolog, klubskem bilte-
nu ali na spletni strani KLPJ. 

Na vzrejnih pregledih komisija treh so-
dnikov oceni zunanjost in značaj psov ter 
morebitna odstopanja od standardov po 
posameznih pasmah, pri čemer ni v niče-
mer vezana na predhodne telesne ocene 
psa. Komisija naj upošteva tudi kakovost 
potomcev v posameznih paritvenih kom-
binacijah.

Na vzrejni preizkušnji ocenjujeta pse v 
delu sodnik, ki psa predhodno še ni oce-
nil v delu.
Strokovna komisija ima pravico odločiti 
ali se opravi vzrejna preizkušnja delno ali 
v celoti, obvezno pa se opravi preizkus 
sledoglasnosti na zajca.

Izredni vzrejni pregled in preizkušnja 
se lahko opravi le izjemoma in sicer ob 
predhodni odobritvi strokovne komisije 
KLPJ ter v skladu z določili PSD Kinolo-
ške zveze Slovenije.

Na vzrejnem pregledu se lahko organizi-
ra tudi telesno ocenjevanje, PNZ ali upo-
rabnostna preizkušnja.

7. člen

Pogoji za pristop k vzrejnem pregledu

Pes/psica naj izpolnjuje vse pogoje iz 5. 
člena tega pravilnika od 1. do 5. točke.
Lastnik mora vzrejni komisiji predložiti 
vse zahtevane dokumente (fotokopije 
rodovnika z obeh strani, potrdilo o ce-
pljenju proti steklini, ocenjevalne liste s 
preizkušenj, itd.).
Pisno prijavo s priloženo vso predpisano 
dokumentacijo mora lastnik psa/psice 
predložiti strokovni komisiji najmanj 14 
dni pred pregledom. Originalno doku-
mentacijo pa mora lastnik psa/psice ob-
vezno prinesti s seboj na vzrejni pregled. 
Lastnik, ki ne bo predhodno prijavljen, 
oziroma ne bo predložil omenjene doku-

mentacije, s psom/psico ne more pristo-
piti k vzrejnem pregledu.
 

8. člen

Vzrejna dovoljenja

Po preučitvi dokumentacije in opra-
vljenem vzrejnem pregledu in preizku-
šnji strokovni organ izda v roku 30 dni 
vzrejna dovoljenja psom in psicam, ki se 
bodo lahko uporabljali za vzrejo. 
Pse/psice se razvrsti v eno od naslednjih 
kategorij:  
- primeren za vzrejo (I. ali II. ocena) 
- pogojno primeren za vzrejo (III. ocena)
- vzrejna prepoved.

Pozitivna vzrejna ocena se označi z dve-
ma rimskim številkama med katerima je 
poševnica. Prva ocena pomeni na vzrej-
nem pregledu doseženo telesno vzrejno 
vrednost, druga pa na vzrejni preizkušnji 
doseženo delovno vrednost. (I/I, II/II, 
III/III, … ali kombinacije teh vrednosti). 
Brez predhodne izredne odobritve stro-
kovne komisije lahko parijo le psi, ki so 
bili na vzrejnem pregledu ocenjeni vsaj 
z oceno II/I in psice vsaj z oceno II/II. 
Za vse nižje vzrejne ocene mora lastnik 
psa/psice nasloviti na strokovno komi-
sijo predhodno pisno vloga za pogojno 
vzrejno dovoljenje.

Izdano vzrejno dovoljenje je praviloma 
trajno, psom velja dokler so v dobri 
paritveni kondiciji, psicam pa do dopol-
njenega osmega leta starosti, razen če 
strokovna komisija ne ugotovi vzrokov 
za njegov odvzem. Pes, ki ni dobil vzrej-
nega dovoljenja, ker ne izpolnjuje pred-
pisanih pogojev, se lahko udeleži nasle-
dnjega vzrejnega pregleda oziroma, ko 
izpolnjuje predpisane pogoje.
Psom/psicam, ki se izda tudi pogojno 
vzrejno dovoljenje velja za eno leglo pri 
plemenkah, oziroma dva uspešna skoka 
(z dvema različnima psicama) pri pleme-
njakih in se lahko podaljša izključno na 
osnovi prikaza vsaj 80 odstotkov kvali-
tetnih potomcev na vzrejnem pregledu. 
Odstotek se izračuna glede na število 
mladičev, ki so bili vpisani v SLR ter na 
osnovi podatkov Kinološke zveze Slove-
nije o izvoženih in poginjenih mladičih.

Strokovna komisija lahko zavrne izdajo 
vzrejnega dovoljenja psom/psicam, ki 
izvirajo iz legla, v katerem so se pojavili 
dedni degenerativni pojavi.

Iz vzreje so izločeni psi s sledečimi hi-
bami:
•  netipičen značaj glede na zahteve 

standarda;
•  popadljivost, streloplahost, pretirana 

občutljivost na strel, bojazljivost, ner-
voza, rokoplahost, plahost pred živo 
divjadjo in bojazljivo obnašanje do tuj-
cev;

•  diskvalifikacijske hibe glede na stan-
dard posamezne pasme;

•  monorhizem, kriptorhizem, atrofija 
mod; 

•  entropium, ektropium, distihiaza;
•  zajčja ustnica, presekano nebo;
•  ugotovljena obolelost za kakršnimiko-

li dednimi boleznimi (epilepsija, PRA 
(»carrier«), oziroma, če je ugotovlje-
no, da je pes/psica prenašalec dednih 
bolezni na potomstvo;

•  pse/psice, ki so dokazani nosilci težjih 
dednih hib, lahko vzrejna komisija na-
knadno izloči iz vzreje. 

Prav tako lahko strkovna komisija izlo-
či iz vzreje plemenjake/plemenke, za 
katere se ugotovi, da so v zelo slabem 
zdravstvenem in kondicijskem stanju ali 
nimajo ustreznih nastanitvenih pogojev, 
ali za katere se ugotovi, da so lastniki/
vzreditelji s samovoljnimi paritvami (ne-
ocenjeni psi/psice, oziroma brez vzrej-
nega dovoljenja; legla nerodovniških 
mladičev s plemenkami, ki sicer imajo 
vzrejno dovoljenje) kršili določila vzrej-
nega pravilnika.

9. člen

Prepoved vzreje vzreditelju/lastniku ple-
menjaka

Prepoved vzreje se kot varnostni ukrep 
lahko izreče vzreditelju, oziroma lastniku 
plemenjaka, če gre za samovoljno pari-
tev – paritev psov/psic brez veljavnega 

Po uspešno opravljeni krvni sledi.
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vzrejnega dovoljenja, oziroma zaradi dru-
gih kršitev tega pravilnika, PSD ali držav-
ne zakonodaje.

Prepoved vzreje vzreditelju/lastniku ple-
menjaka predlaga strokovna komisija za 
pse jamarje Komisiji za stokovna vpraša-
nja pri Kinološki zvezi Slovenije za dobo 
enega do pet let, glede na stopnjo krši-
tve. V izjemnih primerih pa je lahko pre-
poved vzreje tudi trajna, če jo na predlog 
strokovne komisije KLPJ izreče Komisija 
za stokovna vprašanja Kinološke zveze 
Slovenije in potrdi upravnim odbor Kino-
loške zveze Slovenije. 

Vsi izrečeni ukrepi se objavijo v glasilih 
Kinolog, Lovec, biltenu kluba in spletni 
strani KLPJ.

10. člen

Formalnosti

Po vzrejnem pregledu in predložitvi vseh 
zahtevanih dokumentov v originalu ter 
kopiji, strokovna komisija zadrži kopije 
dokumentov, originale po pregledu vrne 
vzreditelju/lastniku ter v primeru, da so 
izpolnjeni vsi za vzrejo zahtevani pogoji, 
v 30 dneh izda vzrejno dovoljenje. Origi-
nalni dokument je izročen lastniku, za-
znamek je v arhivu (vzrejni dokumenti). 
Na željo lastnika plemenjaka se lahko za 
potrebe paritve v tujini izda vzrejno do-
voljenje tudi v tujem jeziku (angleški ali 
nemški). Stroške izdaje nosi lastnik ple-
menjaka.
Strokovna komisija po opravljenem vzrej-
nem pregledu izdela poročilo, ki vsebuje 
seznam plemenjakov in plemenk z vpi-
sanimi vsemi evidenčnimi podatki kot jih 
zahteva PSD in katalog vzrejno pregleda-
nih psov (obrazec Kinološke zveze Slove-
nije), ki vsebuje seznam plemenjakov po 
pasmah, ločeno za pse z izdanim vzrej-
nim dovoljenjem in pse z vzrejno prepo-
vedjo; enako tudi za psice. Oboje vzrejna 
komisija posreduje Kinološki zvezi Slo-
venije. Podatke o vzrejno pregledanih 
plemenjakih/plemenkah sme strokovna 
komisija KLPJ dati na vpogled tudi dru-
gim zainteresiranim.
Vse izjeme (ki so še vedno v skladu s 
PSD Kinološke zveze Slovenije, statu-
tom Kinološke zveze Slovenije in veljav-
nimi državnimi zakoni) mora strokovni or-
gan obravnavati na svoji seji v najkrajšem 
možnem času.
Lastnik plemenke, ki ima trajno vzrejno 
dovoljenje ima pravico sam izbrati ple-

menjaka, zaželeno pa je, da se o izbiri 
posvetuje s članom vzrejne komisije, od-
govornim za to pasmo. Za plemenke, ki 
imajo pogojno vzrejno dovoljenje pleme-
njaka predlaga, oziroma odobri strokovna 
komisija.
Lastniki plemenjakov/plemenk morajo 
strokovni komisiji sporočiti vsako spre-
membo lastništva živali. Če tega ne sto-
rijo, vzrejno dovoljenje ni veljavno. La-
stniki so dolžni sporočiti tudi pogin živali.
Pritožbe v zvezi z izdanim ali neizdanim 
vzrejnim dovoljenjem so možne v roku 
30 dni od prejema dokumentacije s stra-
ni strokovna komisije izključno v pisni 
obliki s priloženo popolno dokumentaci-
jo. Strokovna komisija bo na pritožbo od-
govorila v roku 30 dni od prejema.

11. člen

Psarna in ime psarne

Lastniki psic, ki želijo vzrejati, morajo 
imeti zaščiteno ime psarne. Vzreditelj 
lahko na svoje ime zaščiti in registrira le 
eno ime psarne, ne glede na število pa-
sem, ki jih vzreja. Oseba, ki želi psarno 
registrirati pri FCI. preko Kinološke zveze 
Slovenije, mora biti lastnik psice in imeti 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Priporoča se, da je ime psarne dolgo naj-
več 20 črk in znakov vključno s presledki. 
Zaščita in delo psarne sta veljavni dokler 
psarna ne preneha z delom, praviloma pa 
do smrti lastnika. Ime psarne se ne sme 
dodati imenom tistih mladičev, ki so bili 
poleženi pred priznanjem psarne s strani 
FCI.
Imena mladičev v istem leglu morajo 
imeti isto začetnico. Vzreditelj lahko iz-
ključno uporablja le naziv svoje psarne. 
Psarno se lahko odstopi ali prenese na 
drugo osebo le z odstopno izjavo in po-
novno registracijo pri FCI. Po smrti lastni-
ka psarne je ime psarne zaščiteno še 10 
let. Lastnik psarne je lahko tudi pravna 
oseba.

12. člen

Uporaba plemenjakov iz tujine

Za plemenjake iz tujine veljajo določila za 
vzrejo po PSD Kinološke zveze Sloveni-
je in določila matične države. V vsakem 
primeru pa mora lastnik plemenke stro-
kovnemu organu KLPJ vsaj 30 dni pred 
nameravano paritvijo predložiti vlogo 
skupaj s fotokopijo rodovnika pleme-
njaka/ov, in kopijo vzrejnega dovoljenja 

matične države (oziroma ustreznega po-
trdila, da pes izpolnjuje pogoje za vzrejo 
v matični državi).

13. člen

Oplemenitev/skočnina

Oba lastnika partnerjev (psa in psice) se 
morata pred nameravano paritvijo pre-
pričati, da imata oba partnerja veljavno 
vzrejno dovoljenje. 
Takoj po opravljeni paritvi morata lastni-
ka psa in psice izpolniti obrazec »Prijava 
paritve«. Vzreditelj mora prijaviti paritev 
psice najkasneje v 20 dneh po opravljeni 
paritvi, obrazec pošlje strokovni komisiji 
KLPJ in na Kinološko zvezo Slovenije.

Umetna oploditev:
Umetne oploditve naj se ne uporablja pri 
živalih, ki pred tem še niso bile reprodu-
cirane po naravni poti. Izjeme (kadar pes 
ali psica pred umetno oploditvijo še nista 
bila uspešno parjena po naravni poti) lah-
ko v posebnih primerih odobri strokovni 
organ. 
Pri umetni oploditvi plemenke mora ve-
terinar, ki je plemenjaku odvzel spermo, 
z atestom potrditi, da je seme od dogo-
vorjenega plemenjaka. Atest se priloži 
prijavi paritve in pošlje vodji rodovne knji-
ge, v katero bodo vpisani mladiči.
Vse stroške za odvzem semena in osem-
enitev poravna lastnik plemenke.
Veterinar, ki je opravil postopek oplodi-
tve plemenke, mora v njeni vzrejni knjiži-
ci potrditi, da je bila oplojena s semenom 
predvidenega plemenjaka. Vpisati mora 
kraj in čas oploditve, ime in številko ro-
dovnika psa kakor tudi ime in priimek la-
stnika plemenjaka in njegov naslov.
Lastnik psa, ki je dal seme, mora lastniku 
plemenke razen veterinarskega pregleda 
izdati še potrdilo o opravljenem skoku.

Vse zgornje določbe veljajo tudi za pari-
tve s plemenjaki iz tujine.

14. člen

Dolžnosti vzreditelja

Le-te so: 
• da skrbi za zdravstveno in kondicijsko 

stanje psice, vitalnost mladičev ter 
njihove nastanitvene in zoohigijenske 
razmere,

•  da vzreja kakovostne pse, skrbno hrani 
in neguje mladiče, jih pred oddajo no-
vim lastnikom socializira, očisti čreve-
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snih in drugih zajedavcev in opravi prva 
zaščitna cepljenja,

•  da upošteva vse predpise s področja 
vzreje, ki jih določata strokovna komi-
sija KLPJ in Kinološka zveza Slovenije.

•  da sodeluje s vzrejnim referentom in 
strokovno komisijo KLPJ,

•  da v predpisanem roku in v celoti po-
ravna vse svoje finančne in strokovne 
obveznosti,

•  da vzreja samo pse s priznanim in ve-
ljavnim rodovnikom, ne sme pa vzreja-
ti psov brez rodovnika.

Vzreditelj je dolžan prijaviti leglo tetovirne-
mu referentu Kinološke zveze Slovenije 
najkasneje v roku treh dni.
Vzreditelj je dolžan izpolniti obrazec »Pri-
java legla« skupaj s vzrejnim referentom 
najkasneje v roku 30 (trideset) dni po leglu.
Prijavo legla je vzrejni referent dolžan izpol-
niti v celoti in tri izvode poslati na naslov 
Kinološke zveze Slovenije.
Vzrejni referenti Kinološke zveze Slovenije 
morajo sporočiti strokovni komisiji KLPJ 
takoj po ogledu legla, obvezno pa pred te-
toviranjem mladičev:
-če vzreditelj nima ustreznih pogojev za 
vzrejo,
-če opazijo, da mladiči ne ustrezajo pasem-
skim znakom,
-če imajo mladiči premajhno težo,
-vsa ostala odstopanja od standarda pa-
sme.
Tako leglo si ogleda še strokovna komisija 
KLPJ in poda komisijsko mnenje o izdaji 
rodovnikov.

Če se naknadno ugotovi, da vzrejni refe-
renti tega niso storili, strokovna komisija 
KLPJ obvesti referentovo matično orga-
nizacijo, ki mora ustrezno ukrepati.
V primeru, da je vzrejni referent hkra-
ti tudi vzreditelj sam pristojnih pasem, 
mora tako leglo pregledati drug vzrejni 
referent, sicer prijave legla, na kateri bo 
ista oseba podpisana kot vzreditelj in kot 
referent, strkovna komija KLPJ ne bo pri-
znala.
Ob označevanju mladičev v leglu in vpisu 
identifikacijskih številk v ustrezen doku-
ment prejme vzreditelj od tetovirnega 
referenta za vsakega mladiča ustrezno 
potrdilo o lastništvu čistopasemskega 
psa. Izpolnjena potrdila o lastništvu je 
vzreditelj dolžan poslati na Kinološko 
zvezo Slovenije, kjer se v kartoteko mla-
diča, vpiše novi lastnik. Če tega vzreditelj 
ne stori, se vzreditelja evidentira kot la-
stnika mladiča.

15. člen

Vzrejna knjiga

Strokovna komisija za pse jamarje vodi 
vzrejno knjigo plemenjakov in plemenk, 
ki vsebuje vse Kataloge vzrejno pregle-
danih psov ločeno po pasmah in spolu  
ki so izpolnili vse pogoje za vzrejo in jim 
je bilo izdano veljavno vzrejno dovoljenje. 
Priloženi morajo biti vsi dokumenti, ki so 
bili pogoj za izdajo vzrejnega dovoljenja.

16. člen

Evidenca vseh psov in psic z vzrejno pre-
povedjo

Strokovna komisija za pse jamarje vodi 
evidenco vseh psov in psic z vzrejno pre-
povedjo, ki vsebuje vse Kataloge vzrejno 
pregledanih psov ločeno po pasmah in 
spolu, ki so na vzrejnih pregledih prejeli 
negativno vzrejno oceno – vzrejno pre-
poved. Evidenci morajo biti priloženi vsi 
dokumenti, ki so bili pogoj za udeležbo 
na vzrejnem pregledu.

17. člen

Knjiga šolanih psov jamarjev

Strokovna komisija za pse jamarje vodi 
tudi knjigo šolanih psov jamarjev. V to 
knjigo se vpišejo vsi psi III. in IV. FCI sku-
pine, ki so uspešno opravili vsestransko 
uporabnostno preizkušnjo ali uporabno-
stno preizkušnjo po umetni krvni sledi, 
ali preizkušnjo dela po strelu za NLT z 
navedbo podatkov o psu, lastniku, kra-
ju in datumu preizkušnje ter uspehu na 
uporabnostih preizkušnjah in doseženih 
delovnih prvaštvih.

III.  Končne določbe

18. člen

Pri vseh s tem pravilnikom neoprede-
ljenih vprašanjih je strokovna komisija 
dolžna smiselno uporabljati PSD Kino-
loške zveze Slovenije, pravilnike FCI in 
veljavno državno zakonodajo, oziroma 
se je dolžna odločati v skladu z vzrejnimi 
smernicami in v korist pasem. 

Ta pravilnik je bil sprejet na delnem zbo-
ru sodnikov za jamarje dne 23. 4. 2010 in 
potrjen na Komisiji za strokovna vpraša-
nja pri Kinološki zvezi Slovenije dne 28. 
6. 2012 in na upravnem odboru Kinolo-
ške zveze Slovenije, dne 5. 7. 2012.V ve-
ljavo stopi takoj po objavi v biltenu kluba 
in na spletni strani KLPJ.

Klub ljubiteljev psov jamarjev
Strokovna komisija:

Matjaž Roter, predsednik, l.r.

Kinološka zveza Slovenije
Komisija za strokovna vprašanja:
Roman Hoeferle, predsednik, l.r.Izvlačenej mrtve lisice iz rova.
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Klub ljubiteljev psov jamarjev Sloveni-
ja je letos združil državni prireditvi za 
nemške lovske terierje in jazbečarje. 
Vsestransko uporabnostni preizkušnji 
za naziv CACT v letu 2012 smo v sode-
lovanju z Lovsko-kinološkim društvom 
Maribor organizirali zadnji dan septem-
bra  na Štajerskem, v revirju lovske 
družine Starše. Vodniki so prišli z Go-
renjske, Koroške, Prlekije, Prekmurja, 
Posavja in Štajerske. Vodja prireditve je 
bil Branko Kirbiš, starešina lovske Star-
še, njegova pomočnika pa Uroš Lepej in 
Jože Firbas. Kinološki sodnik Bojan De-
beršek je opravljal nalogo delegata Ki-
nološke zveze Slovenije. Zbor sodnikov 
je vodil Jože Vester, ki je s kinološkim 
kolegom Alojzem Mlakarjem ocenjeval 
delo jazbečarjev, delo nemških lovskih 
terierjev pa sta ocenjevala kinološka 
sodnika Franc Dečman in Matjaž Roter.
Vodstvo prireditve, delegat KZS in so-
dniki so se v Staršah zbrali že dan prej, 
saj je bilo treba za izvajanje posameznih 
disciplin poiskati primerne dele lovišča 
in položiti krvne sledi. Na vsestranski 
uporabnostni preizkušnji za nemške 
lovske terierje sodniki ocenjujejo delo 
psa v rovu, na planem, na krvni sledi 
in v vodnem delu. Sodniki psu zapiše-

jo kar 17 ocen, najvišja ocena za dobro 
opravljeno delo je tri, največje možno 
število osvojenih točk pa je 272. 
Za naziv CACT med nemškimi lovski-
mi terierji so se potegovali pes Dik 
z vodnikom Mirkom Slemenškom z 
Blance, Ela Temnarska z vodnikom 
Stankom Lihtenvalnerjem iz Miklavža 
pri Ormožu, Ari Veterniški z vodnikom 
Feliksom Slavičem iz Radencev in Bor 
z vodnikom Antonom Kosom s Prevalj. 
Vsi nemški lovski terierji so bili mladi 
psi, na končno uvrstitev pa so zago-
tovo vplivale tudi izkušnje vodnikov. 
Preizkušnjo je najbolje opravila nemška 
lovska terierka Ela Temnarska. Osvoji-
la je 253 točk, prvi nagradni razred in 
naziv CACT. Rezervni CACT je osvojil 
pes Dik. Dobil je 249 točk in se uvrstil 
v prvi nagradni razred. Na tretje mesto 
se je uvrstil pes Bor, ki je osvojil 246 
točk in se prav tako uvrstil v prvi nagra-
dni razred. Vodnika Mirko Slemenšek in 
Anton Kos sta si prislužila srebrni znak 
kluba.
V skupini jazbečarjev so se za naziv 
CACT pomerile štiri resaste jazbečar-
ke in en kratkodlaki jazbečar. Resasto 
jazbečarko Ceno je vodil najmlajši vo-
dnik Jakob Roter iz Pesnice, Ajko Bibo 

je vodil Dušan Rosenfeld iz Maribora, 
Iro Trški Vrh je vodil Viktor Avguštin s 
Ptujske Gore, Malo je vodil Primož Ra-
uter iz Bohinjske Bistrice, Baccyja vom 
Lindnergrunda, Ch. J. SLO, pa Ladislav 
Steinbacher iz Slovenske Bistrice. Na 
vsestranski uporabnostni preizkušnji za 
jazbečarje sodniki zapišejo kar 19 ocen, 
za uvrstitev v prvi nagradni razred je po-
trebno osvojiti 357 točk in si v ključnih 
disciplinah prislužiti oceno štiri oziroma 
tri. V neobveznem preizkusu vodnega 
dela lahko pes osvoji še dodatnih 32 
točk.
Med jazbečarji je naziv CACT osvojila 
psica Ira Trški Vrh, ki je osvojila 408 
točk in je bila uvrščena v prvi nagradni 
razred, vodnik Viktor Avguštin pa si je 
prislužil še srebrni znak kluba ljubiteljev 
psov jamarjev - vodnik jazbečarja. Na 
drugo mesto in v tretji nagradni razred 
se je s 418 točkami uvrstila Ajka Biba. 
Tretja je bila Mala, njeno delo je bilo 
ocenjeno s 405 točkami, uvrščena pa je 
bila v tretji nagradni razred. Četrti je bil 
Baccy vom Lindnergrund, ki je osvojil 
je 332 točk in se uvrstil v tretji nagradni 
razred.

Ladislav Steinbacher

Združeni državni preizkušnji 
nemških lovskih terierjev
in jazbečarjev v Staršah

Z leve 2. mesto Mirko Slemenšek z Dikom, 1. mesto Stanko 
Lihtenvalner z Elo Temnarsko in 3. mesto Anton Kos z Borom.

Z leve 3. Mesto Primož Ruter z Malo, 1. mesto Viktor Avguštin 
z Iro Trški vrh in 2. mesto Dušan Rosenfeld z Ajko Bibo.
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Viktor Avguštin iz Ptujske Gore: 
»Ker že kar nekaj časa nisem imel psa, 
sem se pred dvema letoma odločil, da si 
ga bom nabavil. Odločil sem se za resa-
stega jazbečarja.
S psi jamarji nisem imel nobenih izku-
šenj, zato sem za nasvete povprašal 
vzreditelja in dolgoletnega vodnika nem-
ških lovskih terierjev, lovskega tovariša 
Ivana Fišerja, ki svojega bogatega znanja 
ni skrival, temveč mi ga je radodarno po-
sredoval.
Po nekaj mesecih smo začeli z učenjem. 
Tako sva aprila 2012 z Iro uspešno opra-
vila telesno oceno, preizkus naravnih za-
snov in vzrejno preizkušnjo.
Po pogovoru in nasvetih Ivana Fišerja, 
da bi se prijavila na državno preizkušnjo, 
smo spet začeli z učenjem. Vsak, ki je 
šolal psa, ve, koliko truda je potrebnega, 
da lahko psa pripelješ na državno vse-
stransko uporabnostno preizkušnjo. 
Po prijavi je nastopil dan tekmovanja 
v Staršah. Po pozdravnih nagovorih in 
opravljenem žrebanju smo se s sodniki 
podali na teren pokazat, kaj smo se na-
učili. Midva s psičko sva začela s krvno 
sledjo z veliko treme, ki pa je po prvih 
metrih pošla. Vse ostalo je bilo potem 
veliko lažje.
Sodnikom se pozna, da imajo veliko iz-
kušenj. Moram priznati, da sva osvojila 
prvo mesto z nekaj sreče, saj so tudi 
ostali vodniki pripeljali zelo dobro pripra-
vljene pse.
Moj cilj je, da s psičko uspešno opraviva 
še uporabnostno preizkušnjo za delo po 
krvni sledi.« 

Jakob Roter 
iz Pesnice: 

»Prireditev v Staršah mi je pomenila 
preizkus pripravljenosti moje psičke in 
tudi mene, kako znam voditi psa. Kljub 
temu da se nisva najbolje odrezala, sem 
vesel, da sem dobil priložnost nastopiti, 
saj je zame to pomenilo, da bova morala 
s psičko še več trenirati, in da bolje spo-
znam njene lastnosti za delo v lovišču. Z 
nastopom sem dobil novo lepo izkušnjo, 
saj še nikoli nisem – kot vodnik lovske-
ga psa – sodeloval na državni kinološki 
prireditvi. Sedaj vem, kako je nastopati 
in kako izgleda takšna prireditev s per-
spektive nastopajočega. Ponosen sem, 
da mi je oče zaupal in dal možnost, saj 
menim, da ni veliko mladih, ki bi imeli 
priložnost za tako preizkušnjo. Ne mo-
rem reči zagotovo, če bom še nastopal. 
Čas bo pokazal.«

Alojz Mlakar 
iz Škofje Loke: 

»Organizacija prireditve s strani kluba 
psov jamarjev v Staršah je bila dobro 
organizirana in na primerni ravni.
Kot kinološki sodnik sem sodeloval pri 
ocenjevanju jazbečarjev za delo na pla-
nem, po krvni sledi in za delo v rovu.
Psi so pokazali dobro pripravljenost, vo-
dniki pa strpnost in disciplino. Pari so 
dosegli dobre rezultate. Divjadi je bilo 
dovolj, tako da je lahko vsak pes našel 
sled in opravil preizkus.
Po zaključku prireditve in s podeljenimi 
priznanji smo se zadovoljni vrnili do-
mov.«

Ladislav Steinbacher

Anton Kos 
s Prevalj:

»Vodnik terierjev sem že od leta 1975, 
od začetka mojega lovskega udejstvova-
nja. Pes Bor je moj šesti zvesti spremlje-
valec na lovu in prav on je bil tisti, ki me 
je najbolj navdušil, da sva se prijavila na 
državno vsestransko uporabnostno pre-
izkušnjo. Že kot mladič je bil hitro učljiv, 
pokazal je veliko volje do dela, česar mu 
še danes ne manjka.
Najbolj intenzivne priprave na preizku-
šnjo so trajale približno mesec dni. V tem 
času sva trenirala prinašanje in vodno 
delo. Ostale discipline sva že pred ča-
som dodelala, tako da se jim nisva pose-
bej posvečala. V delu po krvni sledi je že 
od začetka zelo zanesljiv, prav tako sem 
opravil samo en trening izvlačenja iz rova 
in tudi tam je Bor odlično opravil delo.
Bor me na lovu spremlja vedno, s svojim 
ostrim vohom mi pove in pokaže marsi-
kaj, kar je mojim očem skrito. Doma nav-
dušuje vse člane družine, saj ga poleg 
lova zanimajo razni športni rekviziti.
Uspeh na prireditvi me ni presenetil, saj 
verjamem v njegove sposobnosti in mu 
zaupam. V prihodnje se bom na to prire-
ditev še prijavil.«

Bojan Deberšek, 
delegat Kinolo-
ške zveze Slo-
venije, iz Slovenj 
Gradca: 

»Pozdravljam čim več vsestransko upo-
rabnostnih preizkušenj. Le pravilno šolan 
in voden pes je sposoben opraviti takšno 
preizkušnjo in je uporaben za delo v lovi-
šču. Prav tako se mi ne zdi nič narobe, 
da sta bili prireditvi združeni (jazbečarji 
in terierji na isti dan), saj sem na tere-
nu med vodniki imel priložnost spoznati 
željo vodnikov po teh preizkušnjah. Mo-
goče malo več pazljivosti pri organizaciji 
in odprava drobnih napak, ki pa jih v pri-
hodnje, v to sem prepričan, ne bo več.«

Po prireditvi so povedali
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Sin Gregor in Viktor Avguštin z Iro.
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V okviru mednarodne razstave CACIB 
Lendava je klub organiziral specialno 
razstavo za jazbečarje, ki je potekala 1. 
julija 2012. Izredno visoke temperature 
niso zmotile gostiteljev iz KD Lendava, 
da jim ne bi uspela odlična organizacija. 
Travnata razstavna površina je bila na-
mreč kot nalašč za 17 jazbečarjev, ki so 
se razstave udeležili. Najbrž je čas do-
pustov pripomogel k manjšemu številu 
privedenih psov. Lastniki so prišli iz Slo-
venije, Hrvaške, Italije in Avstrije. Sodil 
je Hans Lorenz Krug iz Avstrije. Najlepši 
jazbečar je bil pritlikavi resasti jazbečar 
pšenične barve, katerega lastnica je Sil-
vija Bagni iz Italije. Vsi razstavljavci so 
prejeli diplome.
Za povabilo in korektno sodelovanje se 
zahvaljujemo KD Lendava in vodji razsta-
ve gospe Jelki Simčič, za pomoč v oce-
njevalnem krogu pa Maši Švegelj in Katki 
Kovačec, ki je opravila še zadnje stažira-
nje pred sodniškim izpitom.

Damjana Žnidaršič Švegelj

Specialna razstava za jazbečarje 
CACIB Lendava 2012

Z leve Dušan Rosenfeld, predsednik kluba, Damjana Žnidaršič Švegelj, predsednica 
strokovne komisije, vodnica Silvija Bagni in Hans Lorenz Krug, kinološki sodnik.



14

marec 2013 Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjev

Na povabilo komisije za prireditve pri 
Kinološki zvezi Slovenije smo se 12. ja-
nuarja 2013 pridružili nekaterim pasem-
skim klubom in v okviru osrednje slo-
venske mednarodne razstave v Ljubljani 
pristopili k organizaciji klubske specialke 
za jazbečarje. Organizacije smo se lotili 
sistematično, kar zadeva povabila razsta-
vljavcem. To se je obrestovalo, saj je bilo 
na koncu prijavljenih 47 jazbečarjev sed-
mih pasem. Večina razstavljenih psov 
je bila iz Italije, sicer pa še iz Slovenije, 
Avstrije, Češke, Estonije, Madžarske, Sr-
bije in Romunije. Sodniške obveznosti je 
tokrat prevzel Jan Bušta s Češke, prvo 
sodniško stažiranje pa je opravil Primož 
Rauter. Najlepši mlad in hkrati tudi naj-
lepši pes razstave je bil dolgodlaki pri-
tlikavi jazbečar Janis Toklarama lastnika 
Atilla Schlosserja z Madžarske. Kljub 
gneči v dvorani je bil naš krog zelo obi-
skan, saj smo ob njem postavili stojnico 
z obilnim okrepčilom. Vsi razstavljavci so 
prejeli spominske buteljke, klubski prvaki 
pa še reprodukcije slik jazbečarjev mlade 
slikarke Karmen Menninger.
Zahvaljujemo se Petru Kovačcu za oku-
sno malico, Katki Kovačec in Maši Šve-
gelj, ki sta pomagali v krogu, ter Urošu 
Kukovcu in Stanku Lihtenvalnerju za do-
niranje nagrad.

Damjana Žnidaršič Švegelj

Jazbečarji na klubski razstavi 
CACIB Ljubljana 2013

Poročilo o tajniškem poslovanju za leto 2012
Leta 2012 je bilo v okviru pisarniškega poslovanja opravljeno naslednje:
• ureditev arhiva 2012,
• prejem in obdelava ter preusmerjanje pošte, ocenjevalnih listov in računov,
• sodelovanje pri pripravi volitev organov KLPJ,
• zapisniki sestankov in zbora članov,
• priprava in pošiljanje gradiva za dopolnitev Pravil kluba,
• komuniciranje z Lovsko zvezo Slovenije in Kinološko zvezo Slovenije,
• posredovanje vabil sodnikom za izobraževanje v Švici,
• pošiljanje dopisov in vabil sodnikom v zvezi z delom na naših prireditvah,
• zahvale lovskim družinam za pomoč pri organizaciji prireditev PNZ in VUP,
• dopolnjevanje seznama članov ter razdeljevanje izkaznic in nalepk,
• posredovanje predlogov za odlikovanja Kinološki zvezi Slovenije,
• posredovanje vabil in gradiva za seje Kinološke zveze Slovenije,
• podaljšanje veljavnosti preusmeritve pošte z uradnega sedeža,
• priprava in odpošiljanje vabil potencialnim udeležencem specialne razstave  
 v Ljubljani,
• nabava pisarniškega materiala in obračun stroškov poštnih storitev.

Z obžalovanjem pripominjam, da se leta 2012 prireditev in posameznih se-
stankov zaradi zdravstvenih težav nisem mogla vedno udeležiti. Za delo, ki so 
ga namesto mene opravili kolegi iz upravnega odbora in drugi člani kluba, se 
vsem iskreno zahvaljujem.

Breda Kompoš - Ota, tajnica

Z leve 1. mesto Atilla Schloser in prvak dolgodlaki pritlikavi jazbečar Janis 
Toklarama, Damjana Žnidaršič Švegelj, Jan Bušta, kinološki sodnik, 2. mesto 
Dario Corallo in standarni dolgodlaki jazbečar Fred the Red in 3. mesto Marian 
Draganescu in resasti jazbečar Treis Pinheiros Fibonacci.

Astor von Reitzenschlag in lastnik 
Uroš Kukovec iz Slovenije
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2. sejo je začel predsednik nadzornega odbo-
ra KLPJ Gorazd Sinjur, ki je po ugotovitvi pri-
sotnosti prešel na glasovanje o predlaganem 
dnevnem redu.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika in sklepov prve seje nad-
zornega odbora;
2. pregled poslovanja KLPJ v letu 2012;
3. razno.
AD/1 Prebran je bil zapisnik prve seje nadzor-
nega odbora KLPJ, na katerega ni bilo pripomb.
AD/2 Nadzorni odbor je pregledal poslov-
ne knjige in poslovanje KLPJ Slovenije v letu 
2012, in sicer:
• zapisnike upravnega odbora KLPJ in sklepe, 
ki se nanašajo na finančno poslovanje;
• dokumente, ki se nanašajo na blagajniško 
poslovanje;
• dokumente, ki se nanašajo na poslovanje 
preko žiro računa;
• vodenje arhiva prejetih in izdanih računov.

Ugotovitve:
1. V letu 2012 je bilo ustvarjenih 6.580,66 
evra prihodkov in 7.631,65 evra odhodkov, 
kar predstavlja za 1.050,99 evra več odhod-
kov. Navedeno pomeni, da je klub posloval s 
finančno izgubo. Ugotovljeno finančno stanje 
na dan 31. december 2012 znaša 1.762,56 
evra, v ročni blagajni 190,28 evra; vse obve-
znosti za tekoče poslovanje so bile poravnane.
2. Nadzorni odbor je ugotovil, da je finančna 
dokumentacija vodena vzorno in pregledno ter 
skladno z veljavnimi poslovodskimi standardi.
Med pregledom dokumentacije je bilo ugoto-
vljeno, da nekaj dokumentov ni verificiranih s 
strani predsednika kluba. Ugotovljena pomanj-
kljivost pa ne vplivala na zakonitost poslovanja 
kluba.
3. Nadalje je ugotovljeno, da je KLPJ uspešno 
organiziral sedem prireditev, med katerimi je 
bila tudi prireditev z mednarodno udeležbo. 
Klub je organiziral VUP za terijerje in VUP za 
jazbečarje, ki sta potekala na isti dan (združe-
vanje prireditev zaradi majhnega števila prijav). 
Prav tako je klub organiziral vzrejna pregleda 
za jazbečarje in terierje, ki sta potekala dvakrat 
– spomladi in jeseni. Hkrati je klub organiziral 
tudi prikaz dela v rovu.
Nadzorni odbor je posebej pregledal vodenje 
in organizacijo kinološke prireditve VUP, kjer je 
prišlo do manjših organizacijskih težav. V zvezi 
s tem je upravni odbor že sprejel ukrepe, da do 
neljubih situacij v prihodnje ne bi več prihajalo.
4. Nadzorni odbor je skladno s pravili KLPJ 
spremljal delo upravnega odbora in drugih 
organov KLPJ. Upravni odbor se sestaja skla-

dno s pravili KLPJ na sejah. Prav tako se na 
sejah piše zapisnik. O dogajanju na sejah je bil 
nadzorni odbor obveščen v posredovanih zapi-
snikih in s pogovori s člani upravnega odbora. 
Sklepi, sprejeti na sejah upravnega odbora, so 
skladni s pravili KLPJ, statutom Kinološke zve-
ze Slovenije in ostalimi veljavnimi predpisi. 
Nadzorni odbor KLPJ je spremljal delo uprav-
nega odbora KLPJ tudi preko izdanih publikacij 
(bilteni za prireditve) in spletne strani kluba. 
Upravni odbor je člane nadzornega odbora o 
času in kraju sej seznanjal z vabili.
Glede pisanja zapisnikov sej upravnega odbora 
KLPJ nadzorni odbor predlaga, da se zapisni-
ki sej oštevilčijo (1. seja, 2. seja …), prav tako 
predlaga, da se oštevilčijo tudi vabila za seje. 
Nadzorni odbor je podal pripombo tudi na način 
pisanja zapisnikov, iz katerih ni razvidna funk-
cija udeleženca (član upravnega odbora, član 
nadzornega sveta, ostali udeleženci).
Nadzorni odbor ugotavlja, da spletna stran klu-
ba deluje in se redno posodablja, kljub temu pa 
predlaga, da so posodobitve spletne strani bolj 
ažurne, saj se občasno dogaja, da so na spletni 
strani podatki, ki niso več aktualni.
Delovanje kluba na spletu smo razširili tudi na 
socialno omrežje Facebook, za kar sta zaslužni 
Maša Švegelj in Katka Kovačec.
Predlagamo, da se vzpostavita povezavi med 
obema spletnima stranema, saj bi se tako vse-
binsko dopolnjevali.
5. Nadzorni odbor predlaga, da se v razpisih 
preizkušenj (VUP, delo po strelu) objavi, po ka-
terem pravilniku se bo ocenjevalo, ter obvesti 
zainteresirane vodnike, kje si pravilnik lahko 
preberejo. Navedeno velja tudi za vabila sodni-

kom, saj bi se ti tako lahko pravočasno pripravi-
li na sojenje in pravila, ki jih vsak pravilnik ureja 
in določa nekoliko drugače.
6. Nadzorni odbor je bil obveščen o težavah za-
radi nepotrditve pravil KLPJ na Upravni enoti 
Ljubljana. Težava je predvsem v zahtevi, da se 
v pravilih navede točno število članov upravne-
ga odbora, ki je sedaj določeno med sedem 
in devet članov. Ker mora spremembo pravil 
potrditi zbor članov, je upravni odbor pravilno 
odločil, da o tem predhodno dobi potrditev na 
zboru članov KLPJ.
7. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo leta 2012 
nabavljeno materialno tehnično sredstvo, ki je 
last kluba (tehtnica). Nabavljeno tehtnico je po-
trebno vpisati v seznam materialno tehničnih 
sredstev kluba in jo s potrdilom o prevzemu 
predati predsednici strokovne komisije. Tehtni-
ca se potrebuje za vzrejne preglede jazbečarjev.
8. Nadzorni odbor opozarja, da je pri pogovorih 
za preizkušnjo delo po strelu, ki jo je klub orga-
niziral leta 2011, prišlo do premalo definiranih 
dogovorov (kdo, kaj in koliko), zaradi česar je 
klub moral izplačati nagrado odstrela medveda, 
ki je presegla dogovorjeno vsoto 1.000 evrov. 
Del odgovornosti nosi lovski vodnik, ki je dovolil 
odstrel medveda, del pa upravni odbor, ki se ni 
predhodno dogovoril za zgornjo mejo izplačila.
9. Nadzorni odbor ocenjuje, da je bilo poslova-
nje KLPJ v letu 2012 vodeno skladno z veljav-
nimi predpisi, zato predlaga zboru članov KLPJ, 
da potrdi finančno poročilo za leto 2012.
AD/3 Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila končana ob 16.50.

Gorazd Sinjur, predsednik

Nadzorni odbor s pripombami

Člani nadzornega odbora na drugi seji 1. februarja 2013, v Medvodah. Z leve Gorazd 
Sinjur, predsednik nadzornega odbora, Marko Koračin član, Dušan Rosenfeld, predsednik 
kluba, Edo Verovšek, član in Katka Kovačec, blagajničarka.



16

marec 2012 Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjev

Finančno poročilo 
za leto 2012

Odhodki v letu 2012 presegajo prihodke za 1.050,99 evra in toliko zna-
ša izguba v finančnem poslovanju lanskega leta.
Na TRR je bilo dne 31.12. 2012 1.762,56 evra, v ročni blagajni pa 
190,28 evra, pri čemer so bile pokrite vse obveznosti za tekoče po-
slovanje poravnane.

PRIHODKI:

Članarina 1.876,00

Prihodki od štartnin 140,00

Prihodki od vzrejnih knjižic 540,00

Prihodki od preizkušenj 3.590,74

Prejete obresti 1,62

Donacije 432,30

SKUPAJ 6.580,66 

ODHODKI:

Stroški nakupa divjadi 93,00

Stroški članarin KZS 375,00

Stroški štartnin 115,00

Stroški vzrejnega pregleda 1.974,88

Stroški pisarniškega materiala 269,28

Drugi stroški materiala (tehtnica, značke) 274,99

Stroški materiala za tekmovanja 132,72

Stroški biltena 786,23

Stroški vodenja dokumentacije 360,00

Stroški vzdrževanja spletne strani 129,60

Najemnina za uporabo lovišča, lisica za tekmo 289,00

Stroški sodnikov, dnevnice, kilometrina 827,07

Provizija NLB 159,82

Stroški reprezentance (plačilo medveda za DPS, 
VP v LD Vrhnika)

1.371,00

Stroški drugih storitev (polnjenje kartuš, Halcom 
– ključek za spletno banko)

92,63

Stroški poštnih storitev 381,43

SKUPAJ 7.631,65

KLUB LJUBITELJEV PSOV JAMARJEV
     S  L  O  V  E  N  I  J  A

V A B I L O
na zbor članov Kluba ljubiteljev 

psov jamarjev Slovenija, 

ki bo v soboto, 30. marca 2013, ob 10. uri
v lovskem domu LD Medvode, 

Škofjeloška ulica 6, v Medvodah.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev zbora članov Kluba ljubiteljev psov  
 jamarjev
2. Izvolitev delovnega predsedstva zbora  
 članov, verifikacijske komisije, zapisnikarja  
 in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročila organov Kluba ljubiteljev psov  
 jamarjev za leto 2012
4. Razprava o poročilih
5. Glasovanje o poročilih 
6. Predstavitev program dela in finančni načrt  
 za leto 2013
7. Sprejem sklepa o spremembah Pravil kluba
8. Podelitev priznanj Kinološke zveze Slovenije  
 in kluba
9. Razno

Vabljeni vsi člani Kluba ljubiteljev psov jamarjev.

       Predsednik KLPJ:
Dušan Rosenfeld, l.r.

Katka Kovačec, blagajničarka

Upravni odbor: Dušan Rosenfeld, predsednik, Stantetova 28, 2000 Maribor; e-pošta: du.ro@amis.net, gsm 040 898 000, Boštjan Češarek, podpredse-
dnik, Urbanova ulica 14, 1310 Ribnica; e-pošta: bostjan.cesarek@siol.com, gsm 041 646 541, Breda Kompoš-Ota, tajnica, Kolodvorska 22a, 6257 Pivka; 
e-pošta: breda.kompos_ota@yahoo.com, Katka Kovačec, blagajničarka, Flisova ulica 15, 2311 Hoče, e-pošta: katka.kovacec@gmail.com, gsm 041 715 
771, Damjana Žnidaršič Švegelj, predsednica strokovne komisije, gsm 040 396 041.
Člana upravnega odbora sta še Milan Švegelj, Valjavčeva 19, 4000 Kranj, e-pošta: m.svegelj@siol.net, in Ladislav Steinbacher, odnosi z javnostmi, Tom-
šičeva 50, 2310 Slovenska Bistrica, e-pošta: ladislav_steinbacher@t-2.net, gsm 041 969 510.
Nadzorni odbor: Gorazd Sinjur, predsednik, Marko Koračin in Edo Verovšek, člana.
Disciplinska komisija: prof. dr. Andrej Bidovec, predsednik, Boštjam Predalič, prof. dr. Peter Umek, člana. 
Nadomestna člana: Franček Dečman in Jože Gutman.
Spletno mesto: www.klpj.si. E-pošta: info@klpj.si
Fotografija na naslovnici in redakcija biltena Ladislav Steinbacher. Preostale fotografije Marianne Posch, Polona Železnik, Ladislav Steinbacher. Lekto-
riranje: Lucija Hrženjak.

Kinološka in klubska priznanja 
za leto 2012 prejmejo:
- zlati znak Kinološke zveze Slovenije   
 Peter Kovačec, Dušan Štucin in Edo Verovšek; 
- srebrni znak kluba - vodnik terierja   
 Anton Kos, Mirko Slemenšek
- srebrni znak kluba - vodnik jazbečarja   
 Viktor Avguštin.


