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Pred nami je zbor članov kluba ljubite-
ljev psov jamarjev, na katerem moramo 
pregledati in oceniti delo kluba in njego-
ve strokovne komisije, potrditi predlog 
sprememb pravil kluba, izvoliti upravni 
odbor in predsednika upravnega odbora, 
ki je tudi predsednik kluba.
Za nadaljnje delo je zelo pomembno, da 
smo uredili zaplete s strokovno komisijo 
kluba. Zaradi pomanjkljivosti v zapisniku 
enega izmed delnih zborov sodnikov, v 
katerem ni bilo jasno napisano, da je bil 
izvoljen predsednik komisije, je bilo 
podanih kar nekaj pritožb in Komi-
sija za strokovne zadeve pri Kinolo-
ški zvezi Slovenije je zahtevala, da 
problem čim preje uredimo. Tako 
je predsednik strokovne komisije 
KLPJ Matjaž Roter, v sodelovanju 
s strokovno komisijo Kinološke zve-
ze Slovenije, sklical v začetku tega 
leta delni zbor sodnikov, ki je bil 
namenjen obravnavi poročil o delu 
strokovne komisije in volitvam stro-
kovne komisije KLPJ s štiriletnim 
mandatom.
V razpravi na zboru smo dožive-
li marsikaj, nekateri so delo kluba 
hvalili, drugi pa so bili močno na-
strojeni proti klubu, kar tako počez. 
Seveda je nasprotovanje doživel 
tudi predlog upravnega odbora klu-
ba o sestavi strokovne komisije in 
predlagana je bila celo strokovna 
komisija v drugačni sestavi. Predla-
gali smo, da se naj glasuje o obeh 
predlogih. Z večino glasov je bil iz-
glasovan predlog upravnega odbora 
kluba. Toliko o tem, ker ne želim 
razpihovati ognja, ki vseskozi tli in 
od časa do časa izbruhne. Moram 
se zahvaliti predsedniku Kinološke 
zveze Slovenije mag. Blažu Kavčiču 
in predsedniku strokovne komisije 
Kinološke zveze Slovenije Romanu 
Hoefferlu, ki sta pripomogla, da se 

je delni zbor sodnikov uspešno zaključil. 
Rad bi se zahvalil tudi Matjažu, ki je v šti-
rih letih z drugimi člani strokovne komi-
sije kluba dvignil delo komisije na visoko 
raven.
V lanskem letu smo uspeli izvesti vse s 
programom dela načrtovane prireditve. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem lovskim 
družinam in posameznikom, ki so omo-
gočili izvedbo ocenjevanja in dela lovskih 
terierjev in jazbečarjev. Posebej pa mo-
ram omeniti mednarodno tekmo delo po 

strelu za nemške lovske terierje, ki je po-
tekala 27. in 28. avgusta v Preddvoru na 
območju LD Storžič. Organizacijo nam je 
zaupala Mednarodna zveza za nemške 
lovske terierje in člani našega organiza-
cijskega odbora so delo opravili z odliko. 
To so izrazili tako člani Mednarodne zve-
ze, sodniki in tudi tekmovalci. Čestitam! 
Zahvala velja seveda tudi članom LD 
Storžič. Med slovenski vodniki nemških 
lovskih terierjev se je najbolj izkazal De-
jan Poljanšek z Gejšo, Dušan Štucin pa 

je bil z Besi Ribniško najboljši, od 
vseh tekmovalcev, na krvnem sle-
du. Upam, da so vsi naši tekmovalci 
pridobili dragocene izkušnje, ki jim 
bodo koristile pri nadaljnjem delu s 
svojimi zvestimi in uporabnimi spre-
mljevalci. Resno razpravljamo že o 
podobni mednarodni prireditvi za 
jazbečarje.
Štiri leta sem bil predsednik KLPJ 
in moram reči, da mi ni žal za to iz-
kušnjo. Spoznal sem vrsto zavzetih 
kinologov, ne samo članov našega 
kluba, ki so z vsem srcem pri ki-
nologiji in čeprav vsi amaterji, zelo 
profesionalno delajo. Spoznal sem 
tudi nekaj takih, ki mislijo, da imajo 
o vsem in vedno prav in ki ne naj-
dejo pohval tudi za dobro opravlje-
no delo. V dobro Kinološke zveze in 
seveda v dobro kluba si želim, da bi 
bilo takih čim manj, preveč optimi-
stičen pa nisem. Vendar obupati se 
ne sme, treba je prisluhniti kritikam, 
priznati napake, opustiti ozke inte-
rese in delati najbolje v korist psov 
in njihovih vodnikov. Novemu pred-
sedniku in vodstvu želim uspešno 
delo tudi v prihodnje. 

		 	 	 	 Prof.	dr.	Peter	Umek,
predsednik	kluba

Le tako naprej!

Upravni odbor kluba: predsednik prof. dr. Peter Umek, Dunajska 115, 1000 Ljubljana, e-pošta: peter.umek@fvv.uni-mb.si; podpredsednik Milan Švegelj, 
Valjavčeva 19, 4000 Kranj, e-pošta: m.svegelj@siol.net; tajnica Breda Kompoš Ota, e-pošta: breda.kompos_ota@yahoo.com; blagajnik Dušan Rosenfeld, 
e-pošta: du.ro@amis.net; predsednik strokovnega sveta Matjaž Roter, Gradiška 2a, 2211 Pesnica, e-pošta: matjaz.roter@zzv-mb.si, telefon 031 831 738. 
Člana upravnega odbora sta še: Edo Verovšek in Ladislav Steinbacher, e-pošta: ladislav_steinbacher@t-2.net. Fotografija na naslovnici in redakcija biltena 
Ladislav Steinbacher. 
Preostale fotografije Arhiv KLPJ, Polona Železnikar, Romanca in Ladislav Steinbacher.
Nadzorni odbor: Gorazd Sinjur, predsednik, Marko Koračin in Boštjan Predalič, člana. 
Disciplinska komisija: prof. dr. Andrej Bidovec, predsednik, Maša Švegelj in Jože Hren člana.
Spletno mesto: www.klpj.si. E-pošta: info@klpj.si
Priprava in tisk: Tiskarna GRAFIS, d. o. o., www.grafis.si.

K uspešnemu delu kluba prispevajo tudi nefor-
malna druženja. Člani upravnega odbora so si v 
Planini pri Postojni ogledali naravne in kulturne 
znamenitosti. Z leve Breda Kompoš Ota, Peter 
Umek, Ladislav Steinbacher, Gorazd Sinjur, Dušan 
Rosenfeld, Matjaž Roter in Stanko Lihtenvalner.
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V letu 2008 sem na pobudo kinološkega 
sodnika in takratnega predsednika stro-
kovne komisije KLPJ Jožeta Batiča pre-
vzel vodenje strokovne komisije, kar je 
potrdil tudi upravni odbor KLPJ in delni 
zbor sodnikov za jamarje. V strokovno 
komisijo sem povabil kinološke sodnike: 
Damjano Žnidaršič Švegelj (odgovorna za 
sekcijo terierjev uporabnih za lov), Stan-
ka Lihtenvalnerja (odgovoren za sekcijo 
jazbečarjev), Franca Dečmana in Andreja 
Pužlja. Slednji je bil manj aktiven član v 
komisiji in leta 2011 je tudi podal pisno 
odstopno izjavo, zato je komisija predla-
gala novo članico Jelko Simčič, ki je bila 
potrjena na delnem zboru sodnikov.

V enem od svojih prispevkov na začetku 
našega mandata sem zapisal naloge, ki 
smo si jih zadali:
• posodobitev vzrejnega pravilnika in za-

snovati sistem vzrejne knjige tako, da 
bomo vzrejno vrednost psov določali 
predvsem na osnovi ocen mladičev 
posameznih psov in psic,

• včlanitev kluba v mednarodni zvezi za 
nemške lovske terierje in za jazbečar-
je,

• uskladitev naših delovnih pravilnikov z 
mednarodnimi standardi,

• izdelati spletno stran kluba,
• uvesti pripravljalne tečaje šolanja psov 

jamarjev za vodnike psov,
• stimuliranje vzrediteljev za sodelova-

nje na vzrejnih pregledih tako doma 
kot v matični (nemški) pasemski orga-
nizaciji,

• stimuliranje vodnikov psov za čim ve-
čjo udeležbo na uporabnostnih preiz-
kušnjah, vsestranskih uporabnostnih 
preizkušnjah v Sloveniji in v tujini, 

• uvesti uporabo psarn med vzreditelji 
psov jamarjev,

• redno letno izobraževanje in dopolni-
tev znanja kinoloških sodnikov in vo-
dnikov psov,

• pridobitev novih mladih kinoloških ka-
drov, 

• uspešnost dela strokovne komisije bo 
mogoče ocenjevati ob koncu štiri le-
tnega mandata.

Če se sedaj ozrem na takrat zastavljeno 
delo in ga nekoliko analitično primerjam 

z opravljenim delom, lahko ugotovim 
naslednje: od desetih zastavljenih ciljev 
smo jih izpeljali šest. 

Včlanitev kluba v mednarodni zvezi za 
nemške lovske terierje in za jazbečarje

V tem mandatu smo se včlanili v IV-DJT 
(Mednarodno zvezo za nemške lovske 
terierje) in WUT (Mednarodno zvezo za 
jazbečarje). Prva IV-DJT nam je v letu 
2011 zaupala tudi organizacijo mednaro-
dne preizkušnje delo po strelu, ki je pote-
kala v Preddvoru pri Kranju, in je odlično 
uspela. To pa je bila zagotovo najzahtev-
nejša mednarodna preizkušnja v delu za 
lovske pse organizirana v zadnjih letih v 
Sloveniji. Za navedeno ima največ zaslug 
Damjana Žnidaršič Švegelj, za kar se ji 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem 
in vsi člani organizacijskega odbora ter 
upravnega odbora KLPJ. Zahvaljujem pa 
se tudi vsem slovenskim sodnikom ja-
marjev, ki so na tej preizkušnji sodelovali 
(Jože Vester, Alojz Mlakar, Jože Batič in 
Leo Fabiani).

Izdelati spletno stran kluba

Spletna stran http://www.klpj.si/ je ure-
jena, njen urednik in skrbnik pa je Ladi-
slav Steinbacher, sicer tudi član upravne-
ga odbora KLPJ in urednik biltena KLPJ.

Uvesti pripravljalne tečaje šolanja 
psov jamarjev za vodnike psov

Tečaje oziroma srečanja vodnikov jamar-
jev smo vsako leto organizirali na štirih 
lokacijah (v Slovenski Bistrici, v Veliki Ne-
delji, v Grosuplju in na Sorškem polju).

Stimuliranje vzrediteljev za 
sodelovanje na vzrejnih pregledih 
doma kot tudi v matični (nemški) 
pasemski organizaciji

Pri vzreji jamarjev smo v tem mandatu 
prešli na organizacijsko spremembo, in 
sicer na spomladanski vzrejni pregled z 
vzrejno preizkušnjo na Štajerskem in na 
dva jesenska vzrejna pregleda ločeno za 
jazbečarje in ostale terierje na Ljubljan-
skem barju, kar se je izkazalo za pravil-
no odločitev, saj smo s tem privabili na 
vzrejne preglede tudi nekatere vodnike iz 
vzhodne Slovenije, ki sicer ne bi sodelo-
vali na vzrejnih pregledih. Po podatkih iz 
evidence Lisjak LZS so jamarji z 19-od-
stotki takoj za goniči še vedno drugi 
najbolj uporabljeni psi za lov v Sloveniji. 
Nemški lovski terierji so po številu legl 
v Sloveniji na drugem mestu, na prvem 
so brak jazbečarji. Pri lovsko uporabnih 
jamarjih pa so po številu mladičev naj-
številčnejši nemškim lovski terierji 53 
odstotkov, ostalih terierjev pa je okoli 
šest odstotkov. Sledijo resasti jazbečarji 

Poročilo predsednika strokovne 
komisije KLPJ za mandat 2008–2011

Strokovna komisija pri svoje delu. Lastnik resastega jazbečarja Apa Bogdan Dolenc, 
Damjana Žnidaršič Švegelj, Katka Kovačec, Stanko Lihtenvalner in Franc Dečman.
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z 24 odstotki, kratkodlaki jazbečarji s 13 
odstotki, dolgodlaki jazbečarji s pet od-
stotki. Posamezni vzreditelji so se udele-
žili tudi mednarodnih vzrejnih pregledov 
na Hrvaškem in v Avstriji.

Stimuliranje vodnikov psov za čim 
večjo udeležbo na uporabnostnih 
preizkušnjah, vsestransko 
uporabnostnih preizkušnjah 
in mednarodnih vsestransko 
uporabnostnih preizkušnjah

Pri delovnih preizkušnjah smo organizirali 
prvo državno preizkušnjo v Sloveniji delo 
po strelu za nemške lovske terierje, dve 
vsestransko uporabnostni preizkušnji za 
terierje, štiri vsestransko uporabnostne 
preizkušnje za jazbečarje in že prej ome-
njeno mednarodno preizkušnjo delo po 
strelu za nemške lovske terierje, ki jo lah-
ko v soorganizaciji IV-DJT (Mednarodne 
zveze za nemške lovske terierje) samo 
enkrat v letu organizira članica te med-
narodne organizacije. Pri tem moram 
povedati, da smo našim vodnikom psov 
v celoti povrnili sredstva prijavnine v zne-
sku 80 evrov. Pri opravljanju teh preizku-
šenj se moram zahvaliti vsem lovskim 
družinam, ki so nam odstopile teren in 
pomagale pri organizaciji teh prireditev. 
To so Lovske družine Brezovica, Vrhnika, 
Velika Nedelja, Veliki Podlog, Slovenska 
Bistrica in Storžič. 
Strokovna komisija KLPJ je prvič v svoji 
zgodovini organizirala dve specialni raz-
stavi. Prva je potekala leta 2010 v sklopu 
Evropske razstave psov na Pragerskem, 
in sicer v soorganizaciji treh klubov in 
ene državne vzrejne komisije. Druga – 

mednarodni vzrejni pregled za nemške 
lovske terierje pa v sklopu mednarodne 
preizkušnje delo po strelu v Preddvoru.

Pridobitev novih kinoloških kadrov

V tem mandatu je izpit za kinološkega 
sodnika za delov jamarjev opravil Matej 
Lah, Katka in Peter Kovačec pa priprav-
nika za ocenjevanje zunanjosti jazbečar-
jev. Sam sem opravil izpit za vzrejnega 
referenta. 

Delno pa nam je uspelo izpeljati 
naslednje štiri zastavljene cilje

• Posodobitev vzrejnega pravilnika in 
vzpostaviti sistem vzrejne knjige tako, 
da bomo vzrejno vrednost psov dolo-
čali predvsem na osnovi ocen mladi-
čev posameznih psov in psic.

 Strokovni komisiji je sicer uspelo pri-
praviti vzrejni pravilnik in pravilnik o 
delu delnega zbora sodnikov za jamar-
je, a ju na žalost komisija za strokovna 
vprašanja pri KZS po skoraj dveh letih 
ni uspela potrditi oziroma podati ute-
meljenih pripomb na ta pravilnika, kar 
si štejem za neuspeh dela strokovne 
komisije KLPJ. Osebno sem pripravil 
vso ustrezno dokumentacijo in pro-
gram za določitev vzrejne vrednosti na 
osnovi ocen mladičev, vendar je stati-
stika zaradi pomanjkanja podatkov še 
dokaj nezanesljiva, kar pa se bo izbolj-
šalo v daljšem časovnem obdobju.

• Uskladitev naših delovnih pravilnikov z 
mednarodnimi

 Uskladitev delovnih pravilnikov z med-
narodnimi je bilo delno uspešno, saj 

smo morali mednarodne prilagajati 
našim slovenskim zahtevam pa še to 
ne sodnikom za jamarje, ampak sodni-
kom za ptičarje, kar se mi zdi skrajno 
žaljivo za delni zbor sodnikov jamarjev 
s strani komisije za strokovna vpraša-
nja, saj so bile zahteve strokovno neu-
temeljene. Očitno se je hotelo zavla-
čevati s potrditvijo pravilnika, tako da 
prireditev ne bi uspela. Na lanski sklep 
o delnih preizkusih za pse jamarje, kar 
je v ostalih članicah FCI in matični de-
želi za nemške lovske terierje in jazbe-
čarje v Nemčiji ustaljena in normalna 
praksa, kljub dodatnim utemeljitvam s 
strani strokovne komisije KLPJ še ve-
dno čakamo na potrditev s strani komi-
sije za strokovna vprašanja.

• Redno letno izobraževanje in dopolni-
tev znanja kinoloških sodnikov in vo-
dnikov psov

 Zelo uspešni smo bili pri izobraževanju 
vodnikov psov, kar pa nam ni uspelo 
pri izobraževanju kinoloških sodnikov, 
saj so se ti le poredkoma udeleževali 
programov, ki smo jih organizirali za 
vodnike psov jamarjev.

• Uvesti uporabo psarn med vzreditelje 
psov jamarjev

 Čeprav smo želeli uvesti obvezno upo-
rabo psarn med vzreditelji, kar smo za-
pisali tudi v predlog vzrejnega pravilnika, 
nam je to uspelo le delno. Smo pa po-
skušali vzrediteljem dopovedati pomen 
psarn tako zanje, kot za boljšo sledlji-
vost plemenjakov in lažjo statistiko.

Če se na koncu mandata ozrem še na 
drugi del mojega citata navedenega v za-
četku poročila, in na kratko povzamem in 
ocenim delo strokovne komisije KLPJ v 
preteklem mandatu, lahko ocenim delo, 
ki je bilo vezano na KLPJ, kot zelo uspe-
šno, za kar se moram zahvaliti članom 
strokovne komisije, članom upravnega 
odbora KLPJ s predsednikom prof. dr. 
Petrom Umkom na čelu.
Večina dela, ki pa je bilo povezano s ko-
misijo za strokovna vprašanja pri KZS, ki 
bi morala biti naši komisiji v strokovno 
oporo, ne pa ovira pri našem delu, pa za 
neuspešno, saj nam razen prevoda ene-
ga mednarodnega pravilnika komisija za 
strokovna vprašanja KZS ni podala ute-
meljenih pripomb na predlagane pravilni-
ke in sklepe delnega zbora sodnikov.

Matjaž	Roter,	predsednik
strokovne	komisije	KLPJ

Na spomladanski vzrejni pregled v Ljutomer so lastniki pripeljali 13 psov in psic 
(dva nemška lovska terierja, enega dolgodlakega pritlikavega jazbečarja in osem 
resastih jazbečarjev).
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        Statistika vzrejnega pregleda III. FCI skupine v letu 2011

Št. Ime Poležen Vpis
SLR

Vzrejna
vrednost

Št. vz.
dovoljenja Lastnik

Nemški lovski terier - ženske - Lt

1 ASTA 1/8/2009 8145 I/I 1/11 Novak Miro, Vuhred 73, 2365 Vuhred

2 CECA JEŽEVA OB KRKI 5/7/2009 8171 I/I 2/11 Verovnik Rudi, Otiški vrh 15, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

3 NAJA VETERNIŠKA 7/29/2008 8115 I/I 3/11 Šošterič Peter, Veternik 24a, 3260 Kozje

4 ASTA 4/3/2010 8257 I/I 4/11 Pungeršič Darko, Vinji vrh 8b, 8220 Šmarješke Toplice

5 ACA 4/3/2010 8261 II/II 5/11 Hramec Drago, Gavce 3, 3327 Šmartno ob Paki

6 DEMY JEŽEVA OB KRKI 7/11/2010 8321 II/I 6/11 Srbčič Janez, Cerklje ob Krki 69, 8263 Cerklje ob Krki

7 DIANA 6/9/2010 8290 I/I 7/11 Čoter Valter, Merljak 27, 5292 Renče

Nemški lovski terier - moški - Lt

1 ARON 4/3/2010 8256 II/II 1/11 Breznik Strečko, Gorjuše 71, 4264 Bohinjska Bistrica

2 PICOLO FITIPALDI 9/30/2010 8335 II/I 2/11 Tratar Primož, Lešnica 21, 8222 Otočec

Resati Foksterier - ženske - For

1 LANA-NANA 1/11/2006 I/0 1/11 Brajović Cvijetko, Celovška 106, 1000 Ljubljana

Resati Foksterier - moški - For

1 MAESTRO BY FEKETE DOMINO 8/5/2009 734 I/0 1/11 Brajović Cvijetko, Celovška 106, 1000 Ljubljana

Jack Russell Terier - ženske - Jrt

1 KALA 4/8/2010 79 II/0 1/11 Ferjan Janko, Triglavska 7, Ribno, 4260 Bled

Jack Russell Terier - moški - Jrt

1 TOBI 5/10/2009 66 I/0 1/11 Alič Gabriel, Triglavska 47, 4260 Bled

        Statistika vzrejnega pregleda IV. FCI skupine v letu 2011
Dolgodlaki jazbečar - pritlikavi - ženske - Jd-p

1 LARISSA CIBYRA MINOR 1/17/2010 22 I/0 1/11 Verovšek Andrej, Dražgoška 4, 1000 Ljubljana

2 JORI CIBYRA MINOR 8/6/2009 16 II/0 2/11 Švabič Lejla, Na jami 9, 1000 Ljubljana 

Kratkodlaki jazbečar - ženske - Jk

1 BRINA 5/12/2009 1350 II/II 1/11 Baudek Alojz, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje

2 ADA 2/12/2010 1378 I/II 2/11 Raubar Goranka Franc, Tržiška gora 33a, 8000 Novo mesto

Kratkodlaki jazbečar - moški - Jk

1 BOR ČERMELJEV 11/20/2009 1361 II/I 1/11 Skubic Julij, Ul. Sadež 22, 8340 Črnomelj 

Resasti jazbečar - ženske - Jr

1 NAŠA RESNIŠKA 5/21/2009 2170 I/I 1/11 Zupančič Sebestjan, Primož na Pohorju 67d, Vuzenica

2 CREDA HUDOURNIŠKA 4/9/2010 2083 II/I 2/11 Lovrenčič Ignac, Glazerjev trg 5, 2311 Hoče

3 NERA RESNIŠKA 5/21/2009 2166 I/I 3/11 Dolenc Bogdan, Bosljiva loka 10, 1337 Osilnica

4 DINA NEGOJNIŠKA 6/7/2010 2238 II/I 4/11 Tlaker Jože, Poljane 6, 3332 Rečica ob Savinji

5 MICA 4/17/2008 2140 II/II 5/11 Jagodič Andrej, Ribniška ul. 4, 2000 Maribor

6 MILA 4/17/2008 2142 II/I 6/11 Štumfel Aleksander, Podgorje 82a, 2381 Podgorje 

7 FERGI OD PETROBOKA 4/19/2008 2152 III/II 7/11 Kotnik Jožef, Selovec 28, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

8 ŠANA 12/10/2009 2199 I/I 8/11 Šterk Tomaž, Kočevje 19a, 8340 Črnomelj

9 ALBA PLAMENI PAS 10/1/2009 2208 II/II 9/11 Puželj Andrej, Lipovšica 14, 1317 Sodražica

Resasti jazbečar - moški - Jr

1 MIK 4/17/2008 2137 II/I 1/11 Koziker Jože, Prisoja 6, 2360 Radlje ob Dravi

2 ŠEJK 12/10/2009 2196 I/II 2/11 Barič Marko, Železničarska 8a, 8340 Črnomelj

3 APO 4/7/2010 2224 I/II 3/11 Dolenc Bogdan, Bosljiva loka 10, 1337 Osilnica

4 DON NEGOJNIŠKI 6/7/2010 2237 II/I 4/11 Fendre Srečko, Grobeljno 135, 3231 Grobeljno

Resasti jazbečar-pritlikavi - ženske - Jr-p

1 ZERO SUGAR BABE VITORAZ 10/11/2009 13 I/II 1/11 Švegelj Milan, Valjavčeva 19, 4000 Kranj

Resasti jazbečar-pritlikavi - moški - Jr-p

1 AJATARRA THOR VITORAZ 11/10/2009 12 I/II 1/11 Švegelj Maša, Valjavačeva 19, 4000 Kranj
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Kinološka prireditev za nemške lovske 
terierje delo po strelu je potekala konec 
avgusta v lovišču Lovske družine Storžič 
na Gorenjskem. Mednarodna zveza za 
nemške lovske terierje je tekmovanje 
zaupala Klubu ljubiteljev psov jamarjev 
Slovenija, nanj pa se je prijavilo 27 vodni-
kov iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, 
Srbije, Švice in Slovenije.
Sedemnajsti naziv CACIT Mednarodne 
kinološke zveze sta osvojila nemška lo-
vska terierka Emy vom Hopfengarten in 
vodnik Steffen Drews iz Nemčije. Delo 
je bilo ocenjeno s 136 točkami, kar je 
uvrstitev v prvi nagradni razred. S 130 
točkami in uvrstitvijo v prvi nagradni ra-
zred sta se povzpela na drugo mesto 
nemška lovska terierka Elli vom Hop-
fengarten in vodnik Rudolf Plach, prav 
tako iz Nemčije. Tretje mesto sta osvojila 
nemški lovski terier Odar Piškorevački 
in vodnik Stipe Vrtarič iz Hrvaške. Pes si 
je prislužil 126 točk in uvrstitev v prvi na-
gradni razred.
Zelo zahtevno in raznoliko delo nemških 
lovskih terierjev so v devetih disciplinah 
(vodljivost, zalaz, odložitev s strelomir-
nostjo, delo po krvni sledi, prinašanje 
zajca, prinašanje pernate divjadi, iskanje 
pernate divjadi, iskanje divjadi v ločju v 
globoki vodi in izvlačenje roparice iz rova) 
ocenjevali sodniki iz Avstrije, Češke, Lu-
ksemburga, Nemčije, Švice, Švedske in 
Slovenije. Klubu ljubiteljev psov jamarjev 

je uspelo v ta del Evrope pripeljati kino-
loško prireditev, ki je v Sloveniji žal zelo 
dolgo ne bo več, in slovenski vodniki 
psov so priložnost žal preslabo izkoristi-
li. Naslednja, 18. mednarodna prireditev 
delo po strelu za nemške lovske terierje 
bo namreč na Švedskem, leta 2013 pa 
v Švici.
Slovenijo so predstavljali Jože Gutman, 
Stanko Lihtenvalner, Mirko Slemenšek, 
Dušan Štucin in Dejan Poljanšek. Naši 
vodniki so bili s svojimi psi v mednarodni 
konkurenci le delno uspešni. Najbolje sta 
se predstavila Dejan Poljanšek z nemško 
lovsko terierko Gejšo in Dušan Štucin z 
nemško lovsko terierko Besi Ribniško. 
Gejša si je v devetih delovnih nalogah 
prigarala 98 točk in se uvrstila v drugi na-
gradni razred. Z vodnikom sta prejela po-
kal za najboljšo slovensko uvrstitev, ki ga 
je daroval avstrijski klub lovskih terierjev. 
Besi Ribniška je osvojila pokal darovalca 
iz Luksemburga za najboljše sledenje 
ranjene divjadi po krvni sledi, skupaj pa 
je nabrala 110 točk in se uvrstila v tretji 
nagradni razred.
Organizacijski odbor, vodila ga je Da-
mjana Žnidaršič Švegelj, je po besedah 
Janny Schröder, predsednice Medna-
rodne zveze za nemške lovske terierje, 
to zahtevno prireditev izpeljal vrhunsko. 
Izvedbo prireditve so podprli Lovska zve-
za Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, 
Lovske družine Malečnik Košaki, Zavrč, 

V Preddvoru mednarodna preizkušnja 
 nemških lovskih terierjev
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Mednarodna preizkušnja nemških lovskih terierjev je pritegnila veliko število 
nastopajočih in obiskovalcev, ki so se zbrali pred hotelom Bor v Preddvoru.

Jenny 
Schröder, 
predsednica 
Mednarodne 
zveze za nemške 
lovske terierje, 
Nemčija
»Pozdravljam vse 
vodnike lovskih 
psov v Sloveniji in 

jim prinašam najboljše želje predsedstva 
nemškega kluba za nemške lovske teri-
erje. Organizacijskemu odboru za izved-
bo 17. Mednarodne preizkušnje delo po 
strelu, ki ga vodi Damjana Žnidaršič Šve-
gelj, čestitam za prizadevnost in uspe-
šno izvedbo, saj je oba dneva vse pote-
kalo po dogovorjenem urniku. Da ste res 
potrudili, pove tudi dejstvo, da ni bilo no-
benih pritožb vodnikov psov, ki so prišli 
iz številnih držav. Na preizkušnji delo po 
strelu so psi pokazali, kaj zmorejo in kako 
koristni so pri lovu, razstava nemških lo-
vskih terierjev pa je zelo pomembna za 
vzrejo. Opazila sem, da se višina psov 
in drugi elementi standarda spoštujejo, 
in to je osnovno vodilo, da pridemo do 
želene kakovosti psov po izgledu.
Naslednja, že osemnajsta mednarodna 
preizkušnja za nemške lovske terierje 
bo na Švedskem, leta 2013 bo v Švici, 
nato bosta v Franciji in Avstriji. Tako se 
mi bo iztekel že drugi mandat pri vodenju 
Mednarodne zveze za nemške lovske te-
rierje.«

Steffen Drews, 
vodnik lovskega 
psa, Nemčija
»Emy vom Hop-
fengarten je moja 
prva nemška lo-
vska terierka in 
je zelo mlada, 
jaz pa ne preveč 
izkušen vodnik. 

Leta 2010 sva se prvič udeležila podob-
nega tekmovanja na Bavarskem, vendar 
se nisva uspela uvrstiti. Za drugi nastop 
sva že imela nekaj več izkušenj in prvo 
mesto, ki sva ga osvojila tukaj v Sloveniji, 
je tudi zame presenečenje. V resnici je 
toplo vreme oteževalo delo psov v vseh 
disciplinah. Najbolj sem se bal dela po 
krvni sledi, a sreča je bila tokrat na najini 
strani in Emy mi je prislužila nagrado, ki 
sem je zares vesel.«

Povedali so
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Stipe Vrtarić, 
vodnik lovskega 
psa, Hrvaška
»Prihajam iz Osi-
jeka, morda me 
je tudi zato tu-
kajšnja narava 
Gorenjske zelo 
očarala, ta pogled 
na jezero Črnjava 

in okoliške vrhove je čudovit. Sem dol-
goletni vodnik nemških lovskih terierjev 
in imam registrirano psarno. S svojim 
psom sem se že udeležil mednarodne-
ga tekmovanja za Laknerjev memorial in 
osvojila sva tretje mesto. Tudi pes Odar 
Piškorevački je iz moje vzreje. Izvedba 
tekmovanja v Sloveniji je bila enkratna, 
nimam pripomb. Zelo zadovoljen sem 
tudi z uvrstitvijo, ki jo je dosegel moj pes 
v tako številčni mednarodni konkurenci. 
Za osvojitev tretjega mesta je treba že 
precej pokazati!« 

Anatolii 
Demianenko, 
predsednik 
kluba za nemške 
lovske terierje, 
Ukrajina
»Preživel sem 
dva čudovita dne-
va in na vse to, 
kar sem videl in 

doživel, lahko rečem, da je Slovenija lepa 
dežela z veliko prijaznimi ljudmi. Z zani-
manjem sem si ogledal vašo prireditev. 
Odlično ste jo pripravili, saj so pravila za 
nastop psov zelo stroga in organizacij-
sko zahtevna. Seveda je bila to tudi pri-
ložnost za navezovanje stikov z novimi 
znanci iz drugih evropskih držav. Nemški 
lovski terier je uporaben tudi v naših lo-
viščih in v Ukrajini jih imamo zelo veliko. 
Kljub razdaljam bi tesnejše sodelovanje 
med nacionalnimi zvezami koristilo vzre-
diteljem pri šolanju in izmenjavi mladičev 
za osvežitev krvi.«

Koprivna - Topla, Ribnica, Storžič, Med-
vode, Lovska zveza Maribor ter lovsko 
kinološka društva Koroške, Gorica - Nova 
Gorica, Črnomelj, Ptuj - Ormož in Zveza 
kinologov Pomurja. Nekaj denarja so pri-
spevali tudi Občina Preddvor in še devet 
zasebnih donatorjev.
Prireditev je minila brez pritožb, organiza-
tor pa je gostoljubje odpovedal vodniku 
iz Švice, ki se je s svojim psom neprimer-
no obnašal na prireditvenem prostoru.

V nedeljo, 28. avgusta, je bila druga Dr-
žavna razstava za nemške lovske terierje 
s podelitvijo naziva CAC SLO. Prireditev 
se je začela ob 10. uri, razstavni prostor 
pa je bil pred hotelom Bor v Preddvo-
ru. V vseh razstavnih razredih je bilo 
prijavljenih 12 psov in 16 psic iz osmih 
držav. Največ, kar deset, so jih razsta-
vljali slovenski vodniki, sledili so Hrvati 
in razstavljavci iz Češke. Zunanjost nem-
ških lovskih terierjev sta ocenjevala Karl 
Maurer iz Avstrije in Heinz Schober iz 
Nemčije.
Za najlepša psa razstave sta sodnika iz-
brala Cito vom Wetterstein lastnika Dar-
ka Čularja iz Hrvaške, drugo mesto pa je 
pripadlo psici Danni lastnika Mirka Sle-
menška iz Slovenije.

Tekst	in	fotografije	
Ladislav	Steinbacher

V Preddvoru mednarodna preizkušnja 
 nemških lovskih terierjev

Rezultati 2. državne 
razstave CAC SLO za 
nemške lovske terierje

Psice
Razred mladih: Cita vom Wetterstein 
(prvak razreda mladih), BOB
Lastnik: Darko Čular, Hrvaška

Razred odprti: Danna (CAC SLO), R. BIS
Lastnik: Mirko Slemenšek, Slovenija

Razred delovnih: Bella vom Kohlgraben 
(CAC SLO)
Lastnik: Rainer Prenner ,Avstrija

Psi
Razred mladih: Ufo von Sonnern 
(CAC SLO) 
Lastnik: Darko Čular, Hrvaška

Razred odprti: Dik (CAC SLO)
Lastnik: Gorazd Slemenšek, Slovenija

Pred začetkom preizkušnje smo oblikovali sedem delovnih skupin

Hana Krpešova, 
vodnica 
lovskega psa, 
Češka
»Na prireditvi 
delo po strelu je z 
nemškim lovskim 
terierjem Kimom 
nastopal moj mož 
Ladislav. Osvojila 

sta 98 točk in se uvrstila v tretji nagradni 
razred. Pes še ni dopolnil dveh let, zato 
nima dovolj izkušenj za delo po krvni sle-
di, v vodnem delu in pri prinašanju div-
jadi. Je pa perspektiven in smo z uvrsti-
tvijo zelo zadovoljni. Jaz bom razstavljala 
nemško lovsko terierko Laro in pričaku-
jem odlično oceno.«

Fotografija na naslovnici: najlepši pes 
razstave Ufo von Sonnern in lastnik 
Darko Čular iz Hrvaške, Miloš Am-
brožič, delegat KZS, Heinz Schober 
in Karl Maurer, kinološka sodnika, ter 
drugouvrščena psica Danna lastnika 
Mirka Slemenška iz Slovenije.
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Vodnik Dušan Štucin z Besi Ribniško pri vleki roparice iz rova

V ocenjevalnem krogu (z leve) Darko Čular, Maša Švegelj, Karl Maurer in 
Ladislav Krpeš.

Slovenski vzreditelj nemških lovskih terierjev Darko Pungeršič (drugi z desne) v 
pogovoru s kolegi s Hrvaške.

Mirko 
Slemenšek, 
vodnik lovskega 
psa, Slovenija
» M e d n a r o d n a 
preizkušnja delo 
po strelu za nem-
ške lovske teri-
erje je bila zame 
nova izkušnja. 

Sem vodnik, ki si pri šolanju psov želi 
vedno novih izzivov. Prireditev je bila do-
bro organizirana in uspešna, saj je prišlo 
zares veliko število nastopajočih. Žal sva 
bila z Dikom diskvalificirana. Mislil sem, 
da bo raje prinesel divjad, ki sem jo imel 
s seboj, vendar ni bilo tako. Napako sem 
naredil jaz. Zato pa sem bil bolj vesel 
drugi dan prireditve. Na specialni razsta-
vi nemških lovskih terierjev sva s psico 
Danno dosegla odličen rezultat, podeljen 
ji je bil naslov rezervni BIS, pes Dik pa je 
osvojil naslov CAC Slovenije.«

Franz Ribič, 
prevajalec pri 
organizatorju, 
Slovenija
»Ker so v organi-
zacijskem odboru 
potrebovali pre-
vajalce za nemški 
jezik, me je k so-
delovanju na pri-

reditvi povabil Peter Kovačec. Tudi delo 
lovskih psov me zanima, saj se želim v 
letu 2012 včlaniti v lovsko organizacijo. 
Najbolj všeč sta mi bili disciplini delo psa 
po krvni sledi in prinašanje pernate divja-
di iz vode po strelu. Veliko novega sem 
videl, se tudi česa naučil in upam, da so 
bili z mojim delom zadovoljni tako sodni-
ki kot vodniki psov.«

Dušan 
Rosenfeld, član 
organizacijskega 
odbora, 
Slovenija
»Organizacija ta-
kšne prireditve 
zahteva ljudi z do-
ločenim znanjem, 
veliko časa za pri-

prave, da denarja ne omenjam, in v klubu 
smo se znali organizirati. Od sodnikov, 
vodnikov psov in vodstva Mednarodne 
zveze za nemške lovske terierje sem sli-
šal, da so zelo zadovoljni z organizacijo 
in izpeljavo prireditve v Sloveniji, in na 
to sem kot član organizacijskega odbora 
ponosen. Z zanimanjem sem si ogledal 
večino disciplin in nekatere so bile po 
moji presoji kar zahtevne. Spoznal sem, 
da je nemški lovski terier vsestransko 
uporaben pes in da se na takšnih preiz-
kušnjah od njega veliko zahteva.«
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22. april vzrejni pregled z vzrejno preiz-
kušnjo za jamarje 
Zbor ob 8. uri pri lovskem domu Lovske 
družine Velika Nedelja, Trgovišče 56, pri 
Veliki Nedelji. Zadnji rok za prijavo 12. 
april na naslov Matjaž Roter, Gradiška 
2a, 2211 Pesnica.

3. junij prikaz dela psa v rovu
Zbor ob 10. uri pri fazaneriji Lovske dru-
žine Grosuplje.
Za udeležbo se je treba prijaviti 7 dni 
pred prireditvijo Damjani Žnidaršič Šve-
gelj (telefon 040 396 041). 
 
1. julij mednarodna razstava psov 
CACIB Lendava
Specialna razstava jazbečarjev
Sodnik: Hans Lorenz Krug, Avstrija 
Prijavnica www.klpj.si. Zadnji rok za pri-
javo 10. junij.
 
16. september vsestranska uporabno-
stna preizkušnja za jazbečarje CACT 
Zbor ob 8. uri pri lovskem domu Lovske 
družine Velika Nedelja, Trgovišče 56, pri 
Veliki Nedelji. Zadnji rok za prijavo 1. sep-
tember na naslov Stanko Lihtenvalner, 
Ilovci 15, 2275 Miklavž pri Ormožu.

30. september vsestranska uporabno-
stna preizkušnja za terierje CACT 
Zbor ob 8. uri pri lovskem domu LD Star-
še. Soorganizator prireditve LKD Mari-
bor. Zadnji rok za prijavo 16. september 

na naslov Damjana Žnidaršič Švegelj, Va-
ljavčeva 19, 4000 Kranj.

6. oktober vzrejni pregled z vzrejno pre-
izkušnjo za terierje 
Zbor ob 8. uri v kamnolomu pod Čelom 
Lovska družina Vrhnika. Zadnji rok za pri-
javo 25. september na naslov Damjana 
Žnidaršič Švegelj, Valjavčeva 19, 4000 
Kranj.

27. oktober vzrejni pregled z vzrejno 
preizkušnjo za jazbečarje 
Zbor ob 8. uri pri lovski koči Lovske dru-
žine Brezovica. Zadnji rok za prijavo 17. 
september na naslov Stanko Lihtenval-
ner, Ilovci 15, 2275 Miklavž pri Ormožu.

• Vodniki, ki nameravajo svojega psa 
ali psico pripeljati na spomladanski ali 
jesenski vzrejni pregled, morajo k pri-
javi priložiti obojestransko fotokopijo 
rodovnika ter ocenjevalni list o telesni 
oceni in ocenjevalni list o preizkušnji 
naravnih zasnov psa ali psice. Prijavo  
pošljite na naslov strokovnega vodje.

• Na vzrejni pregled lahko vodniki prijavi-
jo le pse in psice, ki so dopolnili starost 
15 mesecev in so ocenjeni z odlično, 
prav dobro ali dobro telesno oceno 
ter so na preizkušnji naravnih zasnov 
osvojili prvi ali drugi nagradni razred. V 
sklopu vzrejnega pregleda se opravlja 
tudi vzrejna preizkušnja za delo na pla-
nem.

Koledar prireditev 
za leto 2012

 Druga obvestila:

• Člani Kluba ljubiteljev psov jamarjev plačajo vzrejni pregled, vzrejne dovolilnice 
oziroma vzrejne knjižice po polovični ceni. Ostali plačajo storitev po ceniku Kino-
loške zveze Slovenije. 

• Člani Kluba ljubiteljev psov jamarjev, ki želijo imeti klubsko izkaznico in znamkico 
Kinološke zveze Slovenije za leto 2012, naj pišejo Bredi Kompoš – Oti, tajnici. 
Naslov e-pošte breda.kompos_ota@yahoo.com

• V bilten kluba smo vam priložili tudi položnico za plačilo članskega prispevka za 
leto 2012. Ta znaša 15 evrov in ga je treba plačati do 15. aprila 2012 na TTR pri 
NLB 02010-0011664410 Klub ljubiteljev psov jamarjev.

• Višina prispevka za vsestranski uporabnostni preizkušnji za jazbečarje in terierje 
bo določena naknadno.

Jože Gutman, 
vodnik lovskega 
psa, Slovenija
»Kinolog sem že 
38 let. Kot mlad 
vodnik nemškega 
lovskega terierja 
sem sodeloval 
na številnih pre-
izkušnjah psov v 

nekdanji Jugoslaviji. Zdaj imam dve teri-
erki. V številčni mednarodni konkurenci v 
preizkušnji delo po strelu sem se odločil 
nastopiti s terierko Ebo Temnarsko. Pri-
znati moram, da je bilo zame zelo napor-
no. Zaradi izgube noge imam težave pri 
gibanju, a je vseeno šlo. V veliko veselje 
mi je bilo srečati se s tujimi vodniki. Delo 
po krvni sledi je Eba uspešno opravila, 
težave pa sva imela pri prostem vodenju, 
zato se nisva najbolje uvrstila.«

Jože Vester, 
kinološki sodnik, 
Slovenija
»To pasmo so-
dim že od leta 
1973. Prej pa 
sem bil tudi sam 
vodnik lovskega 
terierja in resa-
stega jazbečarja. 

Že leta 1968 sem v Novem mestu prvič 
sodeloval na vsestranski uporabnostni 
preizkušnji z vodniki iz cele Jugoslavije. 
Sama prireditev v Preddvoru je bila odlič-
no organizirana in zaključena. Dosežen je 
njen namen, saj je bil poudarek na delu 
psa po strelu. Prijetno me je presenetilo 
spoznanje, da tudi nemški sodniki in vo-
dniki lovskih terierjev, ki so ustvarjalci te 
pasme, vedno bolj cenijo delo lovskega 
terierja po strelu, kot pa davljenje lisice in  
jazbeca v lisičini. Zadovoljen sem s prika- 
zanim delom in doseženimi rezultati slo- 
venskih vodnikov, ki so jih dosegli v med-
narodni konkurenci. Še posebej sem  
zadovoljen z uvrstitvijo Dejana Poljanška 
z nemško lovsko terierko Gejšo. Naklju-
čje je hotelo, da sem tega dne praznoval 
tudi svoj 70. rojstni dan in s prijatelji smo 
ga skromno zalili.«

Novi člani strokovne 
komisije KLPJ

Konec januarja je bil v Ljubljani 
delni zbor sodnikov za III. in IV. 
FCI skupino. Prisotni so z večino 
glasov izvolili nove člane strokovne 
komisije za obdobje štirih let. V njej 
so Damjana Žnidaršič Švegelj, Mi-
roslav Zidar, Alojz Mlakar, Jože 
Batič in Stanko Lihtenvalner.
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Lovska družina Velika Nedelja je že nekaj 
let uspešna soorganizatorka vsestranske 
državne uporabnostne preizkušnje za 
jazbečarje s podelitvijo naziva CACT. Vo-
dniki lahko dobijo tudi srebrni znak kluba 
ljubiteljev psov jamarjev. Razgibana in 
geografsko pestra lega lovišča obsega 
polja in tudi pobočja hribov, kar je ideal-
na krajina za bivanje mnogih vrst divjadi, 
zato so tereni zelo primerni za preizku-
šanje te najmanjše pasme lovskih psov.
Na razpis Kluba ljubiteljev psov jamarjev, 
prireditev je bila 25. septembra 2011, so 
vodniki prijavili enega kratkodlakega jaz-
bečarja in osem resastih, kar je v primer-
javi z letom prej stoodstotno povečanje. 
To kaže, da so v klubu z vsakoletnim pro-
gramom dela uspeli pri vodnikih spodbu-
diti zadostno zanimanje za šolanje psov. 
Nekateri od prijavljenih vodnikov so se 
prireditve udeležili že lani, letos pa so 
želeli oceno izboljšati. Prireditev so si pri-
šli ogledat mnogi ljubitelji jazbečarjev iz 
Ljubljane, Kopra, Ljutomera, Ajdovščine 
in Maribora.
Vsestranska uporabnostna preizkušnja 
jazbečarjev je lepo uspela, največ zaslug 
za to pa imajo vodja prireditve in kinolog 
Peter Kovačec in lovci Lovske družine 
Velika Nedelja ter Ivan Fišer iz Lovsko-
kinološkega društva Ptuj - Ormož. Delo 
psov je ocenjevala sodniška trojka Franc 

Dečman, Matjaž Roter in Stanko Lihten-
valner, delegat Kinološke zveze Slovenija 
pa je bil Darko Grošelj.
Tako je na tej kinološki prireditvi nasto-
pilo osem psov z vseh koncev Slovenije, 
ki so bili razporejeni v tri skupine. Delo v 
rovu (ostrost, vztrajnost, volja do dela in 
glas v rovu) ter vodno delo (vodoljubnost 
in prinašanje divjadi) je ocenjeval Franc 
Dečman, delo na polju (uspešnost pri 
dvigu divjadi, sledoglasnost, vztrajnost 
pri iskanju divjadi, zanesljivost na sledi 
…) Matjaž Roter, delo po krvni sledi (za-
nesljivost sledenja in sledovoljnost) pa 
Stanko Lihtenvalner.
Vsestransko uporabnostno preizkušnjo 
za jazbečarje je uspešno opravilo šest 
psov. Prvo mesto in naziv CACT sta 
osvojila resasta jazbečarka Brita od We-
brove Eme Erne in vodnik Ivan Leban iz 
Tolmina. Zbrala sta 431 točk in se uvr-
stila v I. nagradni razred. Drugo mesto, 
396 točk in I. nagradni razred ter naziv R. 
CACT sta osvojila resasti jazbečar Calpus 
Didgeredoo in vodnik Tomaž Pavčnik iz 
Hrastnika. Vodnik prejme tudi srebrni 
znak kluba – vodnik jazbečarja. Tretje 
mesto je pripadlo resasti jazbečarki Mala 
in vodniku Primožu Rauterju iz Bohinjske 
Bistrice. Osvojila sta 391 točk in I. nagra-
dni razred, vodnik pa prejme srebrni znak 
kluba – vodnik jazbečarja.

Srebrni znak kluba – vodnik jazbečarja 
prejme tudi vodnik Viktor Čeč iz Velikih 
Lašč. Z resastim jazbečarjem Bobijem 
Njegojnškim sta osvojila 375 točk in I. 
nagradni razred. Delo resaste jazbečar-
ke Ajke in vodnika Dušana Rosenfelda iz 
Maribora je bilo ocenjeno s 373 točkami, 
kar je bila uvrstitev v I. nagradni razred. 
Vodnik prejme tudi srebrni znak kluba – 
vodnik jazbečarja. Prvi nagradni razred 
sta si s 362 točkami prislužila še kratko-
dlaki jazbečar Buccy vom Lindengrund 
Ch. J. SLO in vodnik Ladislav Steinbac-
her iz Slovenske Bistrice. Vodnika Ivo 
Leban in Ladislav Steinbacher sta srebrni 
znak kluba – vodnik jazbečarja prejela že 
pred leti.
Resasta jazbečarka Creda Hudourniška 
ni ubogala vodnika Ignaca Lovrenčiča iz 
Hoč pri disciplini strelomirnosti, vodnik 
Boštjan Češarek iz Ribnice pa je bil z re-
sastim jazbečarjem Barijem Negojnškim 
neuspešen pri izdelavi krvne sledi. Zaradi 
bolezni se prireditve ni udeležila resasta 
jazbečarka Aja vodnika Dejana Poljanška 
iz Loga pri Brezovici.

Ladislav	Steinbacher 

Odlični rezultati jazbečarjev

Udeleženci vsestranske uporabnostne preizkušnje za jazbečarje v Veliki Nedelji s člani organizacijskega odbora in sodniki.



Zapisnik 3. seje nadzornega odbora KLPJ 
Slovenije, ki je potekala ponedeljek, 23. 
1. 2012, z začetkom ob 12. uri, v Ljubljani 
na Celovški cesti 335.
Prisotni člani: Boštjan Predalič, Marko 
Koračin st. in Gorazd Sinjur.
Ostali prisotni: Dušan Rosenfeld, blagaj-
nik KLPJ.
Sejo je začel Gorazd Sinjur, predsednik 
nadzornega odbora KLPJ, ki je po ugo-
tovitvi prisotnosti vseh članov nadzor-
nega odbora in s tem sklepčnosti prešel 
na glasovanje o predlaganem dnevnem 
redu.
Soglasno je bil sprejet naslednji dnevni 
red:
1. Pregled zapisnika in sklepov 2. seje 

nadzornega odbora
2. Pregled poslovanja KLPJ v letu 2011
3. Razno
AD.1 Prebran je bil zapisnik 2. seje nad-
zornega odbora KLPJ na katerega ni bilo 
pripomb.
AD.2 Nadzorni odbor je pregledal po-
slovne knjige in poslovanje KLPJ Slove-
nije v letu 2011in sicer:
• dokumente, ki se nanašajo na blagajni-

ško poslovanje;
• dokumente, ki se nanašajo na poslova-

nje preko žiro računa;
• vodenje arhiva prejetih in izdanih raču-

nov;
• sklepe iz zapisnikov, ki se nanašajo na 

finančno poslovanje;

UGOTOVITVE
1. V letu 2011 je bilo ustvarjenih 13.429,10 

evrov prihodkov in 14.821,27 evrov 
odhodkov, kar predstavlja za 1.392,17 
evrov več odhodkov. Navedeno po-
meni, da je klub posloval s finančno iz-
gubo. Ugotovljeno finančno stanje na 
dan 31. 12. 2011 znaša 2.840,30 evra.

 Nadzorni odbor je ugotovil, da je fi-
nančna dokumentacija vodena vzorno 
in pregledno ter v skladu z veljavnimi 
poslovodskimi standardi. 

 Med samim pregledom dokumentaci-
je ni bila zaznana nobena nepravilnost, 
ki bi vplivala na zakonitost poslovanja 
kluba.

2. Nadalje je ugotovljeno, da je KLPJ 
uspešno organiziral mednarodno kino-
loško prireditev za nemške lovske teri-
erje delo po strelu, ki je bila odmevna 
tako doma kakor v tujini.  

 Nadzorni odbor je posebej pregledal 

vodenje in organizacijo kinološke pri-
reditve delo po strelu. Tako je bilo pri 
omenjeni prireditvi knjiženo 7.645.50 
evrov prihodkov in 8.588.50 evrov 
odhodkov, kar predstavlja za 943,22 
evrov več odhodkov. Ob tem je po-
trebno poudariti, da je prikazano stanje 
z že upoštevanim plačilom nagrade 
za prvo mesto (1000 evrov za odstrel 
medveda).

 Blagajnik je pojasnil, da je razlika nasta-
la predvsem zaradi premajhnega odzi-
va sponzorjev. Klub je zaradi odmev-
nosti dogodka pričakoval več donacij, 
česar pa ni bilo. 

3. Nadzorni odbor ugotavlja, da se zade-
ve, ki so finančno bolj obširne vodijo 
kot projekt, v sklopu katerega se raz-
deli vsako finančno obveznost. Takšen 
način dela je nadzorni odbor predlagal 
v letu 2011 na zboru članov, izvajati pa 
se je začel takoj.

4. Nadzorni odbor je skladno s pravili 
KLPJ spremljal delo upravnega odbora 
in drugih organov KLPJ. Upravni odbor 
se je sestajal v skladu s pravili KLPJ. 
Na sejah upravnega odbora se pišejo 
zapisniki. O dogajanjih na sejah je bil 
nadzorni odbor obveščen preko posre-
dovanih zapisnikov in preko pogovorov 
s člani upravnega odbora. Sklepi spre-
jeti na sejah upravnega odbora so v 
skladu s pravili KLPJ, statutom KZS ter 
ostalimi veljavnimi predpisi. 

 Nadzorni odbor KLPJ je spremljal delo 
upravnega odbora KLPJ tudi preko iz-
danih publikacij Bilten kluba in bilteni 
za posamezne prireditve in spletne 

strani kluba. Upravni odbor je tudi z va-
bili seznanjal člane nadzornega odbora 
o času in kraju sej upravnega odbora.

 Zapisniki sej upravnega odbora so 
vodeni zgledno za kar zasluži Breda 
Kompoš Ota, tajnica, vso pohvalo. 
Prav tako zgledno deluje spletna stran 
KLPJ, ki se redno posodablja z aktu-
alnimi informacijami, ki jih vodniki in 
člani KLPJ potrebujejo, za kar gre po-
hvaliti Ladislava Steinbacherja.

5. NO je v zapisniku druge seje NO KLPJ 
predlagal, da se na spletni strani klu-
ba objavi zavihek z akti kluba, ki bo v 
pomoč vsem novim članom kluba. Za-
deva je zaradi sprejemanja novih pravil 
KLPJ nekoliko zastala. Kljub temu je 
stanje deloma rešeno že sedaj, z ob-
javo biltenov v katerih so objavljena 
pravila.

6. Nadzorni odbor  je bil obveščen tudi 
o sestanku na KZS 31. 1. 2012, zaradi 
neskladnosti pravil KLPJ s statutom 
KZS. Zaradi neskladnosti pravil je KLPJ 
prisiljen neskladnosti odpraviti. K re-
šitvi nastale težave je upravni odbor 
KLPJ pristopil nemudoma in so nepra-
vilnosti že odpravljene. 

7. Nadzorni odbor ocenjuje, da je bilo po-
slovanje KLPJ v letu 2011 vodeno skla-
dno z veljavnimi predpisi zato predlaga 
zboru članov KLPJ, da potrdi finančno 
poročilo za leto 2011.

AD.3 Pod točko razno ni bilo razprave.

Gorazd	Sinjur,	
predsednik

Nadzorniki podprli poslovanje kluba
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Člani nadzornega odbora so pregledali poslovanje kluba. Na fotografiji so z leve 
Marko Koračin, Dušan Rosenfeld, Gorazd Sinjur in Boštjan Predalič.
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Finančno poročilo 
za leto 2011

Iz podatkov je razvidno, da so v KLPJ v letu 2011 odhodki prihod-
ke presegali za 1.392,17 evra in je torej toliko znašala tudi izguba 
v finančnem  poslovanju za to leto.
Pri mednarodni tekmi delo po strelu in razstavi za nemške lovske 
terierje, ki je bila 27. in 28. avgusta 2011 v Preddvoru, so prihodki 
znašali 7.645,50 evra, stroški pa 8.588,50 evra. Celotna priredi-
tev je imela finančno izgubo v znesku 943,22 evra.
Na TRR pri NLB je bilo na dan 31. decembra lani 2.840,30 evra, 
v priročni blagajni pa 113,73 evra gotovine, pri čemer so bile vse 
obveznosti iz tekočega poslovanja poravnane.

PRIHODKI V EVRIH:

članarina 1.440,00

prihodki od startnin 2.195,50

prihodki od vzrejnih knjižic 420,00    

prihodki od VP in VUP 1.630,00   

donacije 7.740,43   

prihodki od obresti 3,17  

SKUPAJ PRIHODKI 13.429,10 

ODHODKI V EVRIH:

stroški nakupa divjadi 550,57  

stroški članarine KZS 350,00  

stroški razstave (katalog, pristojbine) 735,47  

stroški VP in VUP 1.018,30 

stroški občnega zbora 300,00 

stroški pisarniškega materiala 223,58 

drugi stroški materiala 
(nagrade, darila, priznanja)

906,35 

stroški letnega biltena 1.174,02 

stroški vodenja dokumentacije 360,00 

stroški vzdrževanja spletne strani 129,60 

stroški sodnikov, dnevnice, kilometrine 5.415,54 

stroški izobraževanja 330,20 

provizija NLB 210,73 

stroški reprezentance (najem dvorane 
za sestanke,nočitve, cvetličarna, malica za 
sodelujoče)

 1.656,39 

stroški veterinarskih storitev  204,78 

stroški drugih storitev (folkloristi, rogisti, 
lektoriranje, prevajanje, objave)

832,14 

stroški poštnih storitev 423,60  

SKUPAJ ODHODKI 14.821,27 

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, 31. marca 2012, 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 delovnih organov zbora članov
3. Poročila organov Kluba ljubiteljev psov 
 jamarjev za leto 2010
4. Razprava o poročilih
5. Glasovanje o poročilih 
6. Razrešnica predsedniku kluba in drugim
 organom
7. Volitve predsednika kluba, članov upravnega 
 odbora, disciplinske komisije in nadzornega  
 odbora
8. Program dela in finančni načrt za leto 2012
9. Sprejem sklepa o spremembah Pravil kluba
10. Podelitev kinoloških priznanj kluba
11. Razno

Vabljeni vsi člani Kluba ljubiteljev psov jamarjev.

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

Dušan	Rosenfeld,	blagajnik

Kinološko društvo Lendava
p.p. 99, 9220 Lendava, Slovenija 

tel.: 01/ 28 222 89; www.kdlendava.si
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