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Spoštovani člani kluba ljubiteljev psov jamarjev, 
 
kot vsako leto Vam tudi letos pošiljamo klubski bilten.
Leto 2019 je bilo po eni strani za klub relativno ugodno. Kinološka zveza Slovenije je maja dobila 
novo vodstvo. Zdaj KZS z novim upravnim odborom vodi gospod Štefan Šinko. 
‘’Posledica‘’ volitev je bila, da smo že v maju dobili vrnjeno možnost organizacije 
prireditev, hkrati pa odobrene tri prereditve za leto 2029 ( Klubsko specialno razstavo 
za jazbečarje  in terierje in dve  mednarodni vsestransko uporabnostni preizkušnji za 
jazbečarje ). Omenjene prireditve smo tudi uspešno izpeljali – razstavo v Celju, v okviru 
Derby Winner, preizkušnji pa v LD Žalec. 
Žal pa smo se pošteno ušteli, če ne celo opekli pri financiranju s strani lovske zveze 
Slovenije. Kljub temu, da smo predložili vse dokumente s strani KZS in FCI nam je komisija 
za lovsko kinologijo pri LZS zavrnila povračilo sodniških stroškov za obe preizkušnji. 
Zagotovila, da bomo ta sredstva dobili so bila zelo resna in verodostojna…. Zato smo 
se tudi odločili za organizacijo. Zaenkrat imamo le ustno informacijo o zavrnitvi, enako 
kot obljube o odobritvi. Nimamo nobenega odgovora na našo prošnjo oz vlogo, kot, 
da smo ‘’ pozabljena zgodba ‘’. Očitno nekomu ali nekaterim nismo povšeči…. Vendar 
nameravamo vztrajati, saj smo dolžni delati korektno in ne škodljivo za naše pasme in 
naše člane.
V nadaljevanju si lahko preberete poročilo z obeh preizkušenj in razstave, plan prireditev 
za leto 2020 in vabilo na občni zbor in Evropsko razstavo psov. Obenem Vas obveščamo, 
da je od novembra v veljavi nov standard za jazbečarje. 
Vabimo Vas tudi na Evropsko razstavo psov vseh pasem, od 8.10. do 11.10.2020 v Celje.
V okviru omenjene razstave bo naš klub organiziral tudi EVROPSKO KLUBSKO 
SPECIALKO ZA JAMARJE V SOBOTO 10.10.2020 po 15 uri. ( Jazbečarji, Nemški lovski 
terier, Velški terier, Parson Russell terier, Jack Russell terier, Mejni terier, Foks terier 
kratkodlaki, Foks terier resasti )
Enako specialno razstavo smo organizirali že leta 2010, na Pragerskem, v okviru takratne 
Evropske razstave. Bilo je prijavljenih 200 jazbečarjev in 30 Nemških lovskih terierjev. 
Letos se nadejamo še več prijav, saj imamo tudi več pasem. V kolikor želite prijaviti psa na 
ta pomemben dogodek je obvestilo z vsemi podatki v prilogi. Za podrobne informacije 
sta na voljo dve tel. Številki : 040 396 041 ali 031 498 489. Obisk dogodka je lahko zelo 
zanimiv, saj si je mogoče ogledati zelo veliko različnih pasem psov, ki jih v Sloveniji ni. 
Posebej Vas vabimo, da se nam pridružite na naši specialni razstavi, veseli bomo vašega 
obiska. 
Vsem članom in nečlanom lastnikom in vodnikov jamarjev, želim obilo veselja z vašimi in 
našimi štirinožnimi prijatelji. Lovcem pa dober pogled. 
V upanju, da je pred nami še eno uspešno leto, oz še uspešnejše. 

Boštjan Češarek 
predsednik Kluba ljubiteljev psov jamarjev 



MEDNARODNI TEKMI ZA JAZBEČARJE 

Leto 2019 je bilo za Klub ljubiteljev psov jamarjev po lanski prekinitvi ponovno aktivno. 
UO kluba se je odločil za organizacijo le dveh  oz treh prireditev, klubske razstave in 
VUP-a za jazbečarje. Toko sta bili 13.10.2019 Mednarodna vsestranska uporabnostna 
preizkušnja za jazbečarje in Mednarodna uporabnostna preizkušnja za pritlikave in 
kunčje jazbečarje, obe s podelitvijo naziva CACIT, kar nam je odobril FCI. Glede na to, da 
smo imeli dobre izkušnje v sodelovanju z LKD Celje in LD Žalec v prejšnji letih, smo se 
tja vrnili tudi tokrat. V skupni organizaciji je bilo že »Delo po strelu za NLT«, v letu 2015 in 
VUP za jazbečarje v letu 2016. Tudi letos so nas prijazno sprejeli. 
Na preizkušnjo se je prijavilo 11 vodnikov (udeležilo pa se jih je 10), iz treh držav, Slovenije, 
Avstrije in Češke. Večina je rutiniranih tekmovalcev, ki so aktivni tudi v lovu. Tako je 
bilo na prireditvi prisotnih 8 standard jazbečarjev in 2 pritlikava, oz. kunčja jazbečarja. 
Pravilnik VUP – a za jazbečarje predpisuje razen dela na krvni sledi še ostale predmete : 
odložljivost s strelomirnostjo, šarjenje, poslušnost in vodljivost, vedenje na stojišču, delo 
v rovu in neobvezno vodno delo. Pritlikavi in kunčji jazbečarji pa morajo opravit  : krvna 
sled, poslušnost in vodljivost, odložljivost s strelomirnostjo in vlečko kunca z izvlačenjem.
Sodniški zbor, je vodil starosta slovenskih lovskih kinoloških sodnikov Jože Vester, sodili 
so še Matjaž Roter, Jože Batič, Stanislav Lihtenvalner, Marianne Posch  in Walter Posch, 
slednja  iz Avstrije.
Krvne sledi so sodniki položili v soboto, dan pred preizkušnjo, s krvjo srnjadi.
Na otvoritvi je imel prvi besedo vodja prireditve Bogdan Dolenc, tudi sicer zadolžen 
za jamarje pri LKD Celje. Vse tekmujoče vodnike, sodnike in gledalce smo pozdravili 
podpisani, predsednik KLPJ Boštjan Češarek, starešina LD Žalec Janko Stebernak in 
predsednik LKD Celje Janez Šumak. Tekmovalci so nato izžrebali štartne številke. 
Na koncu je povzel besedo delegat KZS Slavko Žlebnik in tako tudi uradnoodprl 
prireditev.

Kot predpisuje pravilnik, je bil pred tekmovalci najprej preizkus na krvni sledi. Teren, kjer 
je bila položena krvna sled je bil preprosto dostopen in ne prestrm. Pri tej disciplini je 
bilo uspešnih 9 tekmovalcev.
Nato so se skupine tekmovalcev in sodnikov razdelile. Pol tekmovalcev je odšlo s tremi 
sodniki na vodljivost in odložljivost s strelo-mirnostjo, druga polovica pa na šarjenje. 
Vodenje in odložljivost s strelomirnostjo so opravljali vsi, standardni in pritlikavi 
jazbečarji, nekateri privezani, večina pa prosto odložljivi. Odložljivost je stala uvrstitve 
tri tekmovalce. Kljub temu, da so jazbečarji znani po tem, da se ne vrnejo zelo hitro, 
predvsem, ko dvignejo divjad, so tokrat vsi preizkus šarjenja opravili in se vrnili k 
vodnikom v zelo kratkem času. Sledil je preizkus vedenja na stojišču, vsi psi so bili prosto 
odloženi. 

Po vsem opisanem smo se vsi skupaj vrnili k lovski koči, kjer nas je čakal okusen divjačinski 
golaž. Za tem je bila na vrsti najbolj dinamična disciplina, delo v rovu. Vsi tekmovalci so 
le – to opravili zelo dobro. Tudi tuji, kljub temu, da jim naš sistem rova ni poznan. 
Vodniki s standard jazbečarji so se odpravili še na zadnjo disciplino, vodno delo, vodniki 
s pritlikavimi pa na vlečko in izvlačenje kunca iz rova. 



S tem je bila preizkušnja za tekmovalce končana, potrebno je bilo počakati le še na 
rezultate in njihovo razglasitev. 
Na VUP – u za jazbečarje je bilo od osmih tekmujočih uspešnih pet vodnikov, na VUP – u 
za pritlikave in kunčje jazbečarje pa od dveh tekmujočih, en  vodnik.

VUP ZA JAZBEČARJE

1. mesto Slemenšek Mirko, ŽAR FREIZAC SLR Jr 002509, 
 405 točk, I. nagradni razred CACT, CACIT

2. mesto Dr. Martina Kerschhagl, DANTE BELLA MORAVIA, A, ÖHZB KD 8873, 
 404 točke, I. nagradni razred r. CACT, r. CACIT

3. mesto Zdenka Leonhardtova DORIAN BELLA MORAVIA, CZ, ČLP / J/ 91672 / 16,   
 404 točke, I. nagradni razred 

4. mesto ARES VOM TABORGRUND, Bernhard Sampl, A, RD 25172A, 
 389 točk, I.nagradni razred 

5. mesto Dejan Poljanšek, AJA, SLR Jr 002227, 
 377 točk, I. nagradni razred 

VUP ZA PRITLIKAVE IN KUNČJE JAZBEČARJE

1. mesto  Miran Kačič, RTEMIS CARNIUM, SLR Jrp 000014, 
 162 točk, II. nagradni razred

Na VUP- u za pritlikave in kunčje jazbečarje naziva CACIT sodniki niso podelili, ker ga 
je vodnik s psičko opravil v II nagradnem razredu. Vodnik je namreč tokrat že drugič 
dosegel II nagradni razred na  VUP - u in si tako pridobil znak »vodnik jazbečarja«, 
katerega podeljuje Klub ljubiteljev psov jamarjev.

Nagrade za tekmovalce sta pripravila Tadej Hrovat in LKD Celje, katalog za tekmovanje 
pa Maša Švegelj. Strokovno delo je prevzela sodnica Martina Krančan, za organizacijo 
in vodenje po lovišču je bilo v domeni kinologa LD Žalec Silva Podlesnika. Za izvrstno 
postrežbo je poskrbela gospa Eli Stebernak. 
V svojem imenu in v imenu KLPJ se gostiteljem in vsem, ki so pomagali pri izvedbi 
tekmovanja iskreno zahvaljujem. Veseli me, da se v današnjem času še najde vestna 
ekipa kinologov, ki je pripravljena pomagati pri izvedbi tekmovanja lovskih psov. Vsem 
tekmovalcem čestitam za uspeh na tekmovanju in se jim obenem zahvaljujem za 
udeležbo. 

Boštjan Češarek
 



Avtor fotografij : Mirko Slemenšek



KLUBSKA- SPECIALNA RAZSTAVA 19.10.2019 – Celje
Prijavljenih je bilo 52 psov iz  Slovenije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Nizozemske, Češke, 
Slovaške in Avstrije. Kot vedno so bili najštevilčnejši psi iz Italije. Sodil je Portugalski 
sodnik Luis Catalan. Objavljamo rezultate Slovenskih vodnikov. 

NEMŠKI LOVSKI TERIER 
 
ENZO VOM KOHLGRABEN, SLRLt 008922, 18.1.2018,  L: Stanko Lihtenvalner, Ilovci 15, 
2275, Miklavž pri Ormožu, Sl ODL 1, CAC

 ASTOR, SLR Lt008648, 28.2.2015, L: Simon Štucin, Sestranska vas 26, 4224 Gorenja vas, 
SI ODL 1, CAC, BOB 

JAZBEČAR RESASTI 

 CHARMING TAIS JAVELIN’S PALOMA, SLRJr 002579, 22.5.2019,  L: Martina Krančan, 
Kočno pri Polskavi 25, 2314 Zg. Polskava, Sl NAJLEPŠI  MLADIČ RAZSTAVE

FRIDA RAUTERJEVA IZ BOHINJA, SLRJr 002402, 10.5.2014,  L: Robert Cintauer, Kočno 
pri Polskavi 25, 2314 Zg. Polskava, Sl ODL 1, CAC

ANNI VOM KIRAUBERG,SLR Jr 002460, 22.1.2016,  L: Vilma Alina Šoba, Pečovje 28, 3220 
Štore, SI ODL 1, CAC 

JAZBEČAR RESASTI PRITLIKAVI 

CINNAMON MONI FIDESCANIS, SLRJrp 000037, 31.3.2018, L: Herbert Gorjup, Pečovje 
28, 3220 Štore, PD 1

DREAMDAX IRONMAN, SLRJrp 000050, 16.1.2019, L: Martina Vrščaj, Žebretova 49, 1260 
Ljubljana – Polje, SI ODL

JAZBEČAR RESASTI KUNČJI 

LIONEL MESSI KLARA DIFINO, SLRJrk 000016, 27.9.2017 L: Naseka Alexsander in Nina 
Bogutskaya, Dolga Gora 2, 3232 Ponikva, Sl ODL 1, CAC

JAZBEČAR KRATKODLAKI 

KIROTA’S BACK TO BLACK, SLRJk 001510, 21.10.2017, L: Tadej Hrovat, Gradnikove 
brigade 27, 5000 Nova Gorica, Sl ODL 1, CAC

PRINC XANDOR OF SNEYK, SLRJk001512,  L: Carine Starsky, Devinska 1c, 1000 
Ljubljana, SI ODL 1, CAC



KAROLINKA Z RAHOLIN, SLR Jk 001525, 19.3.2019, L: Tadej Hrovat, Ul. Gradnikove 
brigade 27, 5000 Nova Gorica Zelo perspektiven 

AMIGA UN CUORE VIVACE vpis v SLR Jk 001527 17.1.2019, L: Ajda Šenk, Trg Davorina 
Jenka 9, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Sl PD

JAZBEČAR KRATKODLAKI PRITLIKAVI 

SUBIACO KLARA DIFINO, SLR Jkp, 9.8.2018, L: Naseka Alexsander in Nina Bogutskaya, 
Dolga Gora 2 3232 Ponikva, Sl ODL1, PRM

CLARINET KLARA DIFINO, SLR Jkp 000034, 14.8.2017, L: Naseka Alexsander in Nina 
Bogutskaya, Dolga Gora 2, 3232 Ponikva, Sl ODL1, CAC

VICTORIJA KLARA DIFINO, SLR Jkk 000027, 18.3.2019 L: Naseka Alexsander in Nina 
Bogutskaya, Dolga Gora 2 3232 Ponikva Sl NAJLEPŠI NAJMLAJŠI 

FORMULA USPEHA NIMFA, SLR Jkp 000037,8.9.2009, L: Naseka Alexsander in Nina 
Bogutskaya, Dolga Gora 2, 3232 Ponikva, Sl ODL1, VBOB 

MINIDOGLAND HONDA,  SLRJkk 000021, 9.11.2017, L: Naseka Alexsander in Nina 
Bogutskaya, Dolga Gora 2, 3232 Ponikva, Sl ODL1, CAC, BOB

CHARMING TAIS JAVELIN’S PALOMA 
Najlepši mladič razstave Lastnica Martina Krančan

ASTOR 
Najlepši Nemški lovski terier Lastnik Simon Štucin



Najlepša najmlajša              
VICTORIJA KLARA DIFINO
Lastnik Nina Bogutskaya                                                                      

                                                               

KIROTA’S BACK TO BLACK
Odl 1, CAC
Lastnik Tadej Hrovat

PRINC XANDOR OF SNEYK 
Odl 1, CAC 
Lastnica Carine Starsky

KAROLINKA Z RAHOLIN
Lastnik TadejHrovat    



ENZO VOM KOHLGRABEN                          
Odl 1, CAC,                                                         
Lastnik Stanko Lihtenvalner          

DREAMDAX  IRONMAN
Odl, Lastnica Martina Vrščaj - Štefančič

CINNAMON MONI FIDESCANIS Pd 
Lastnik Herbert Gorjup
ANNI VOM KIRAUBERG Odl 1, CAC 
Lastnik Vilma Alina Šoba



PLAN PRIREDITEV ZA LETO 2020 

- Delo po krvi sledi, brez sodnika, za jazbečarje 10.5. 2020 LD Ribnica (v 
sodelovanju z LKD Kočevje ) Prijava z obojestransko kopijo rodovnika na 
mail.: cac.klpj@gmail.com do vključno 1.5.2 020 

- C tekma za terierje 13.9.2020 LD Hubelj (v sodelovanju z LKD Gorica 
Nova Gorica) Prijava z obojestransko kopijo rodovnika na 
mail.: cac.klpj@gmail.com do vključno 1.9. 2020 

- Specialna – klubska razstava za jamarje 10.10.2020, Celjski sejem (v 
okviru Evropske razstave psov) Informacije v prilogi

PRIJAVNICE IN RAZPISI V PRILOGI ! 



FCI STANDARD Nr. 148 
29.11. 2019 / DE 
                                         

     JAZBEČAR 

Država izvora: Nemčija
Datum objave uradnega standarda: 4.9. 2019
Uporaba: Lovski pes, za uporabo v lovu pod in nad zemljo
Razvrstitev  FCI: Skupina 4 Jazbečarji 
                                   Z delovno preizkušnjo

Kratek zgodovinski opis: Jazbečar, imenovan Dackel ali Teckel, je poznana pasma že iz 
časa srednjega veka. Vzrejeni so bili iz brakov, ki so bili še posebno primerni za  lovsko 
delo pod zemljo. Iz teh kratkonogih psov se je razvil jazbečar, ki je danes ena najbolj 
vsestransko uporabnih pasem psov. Jazbečar se izkaže tudi pri lovu nad zemljo, kot 
tudi pri glasni gonji in je zanesljiv na krvi sledi. Najstarejši vzrejni klub za jazbečarje je 
v Nemčiji,ustanovljen je bil leta 1888. Jazbečarje vzrejajo že desetletja v treh različnih 
velikostih (jazbečar / standard / pritlikavi in kunčji ), in v treh različnih vrstah dlake 
(kratkodlaki, resasti in dolgodlaki), tako dobimo  9 različnih pasemskih variacij. 

Splošni videz: nizek, kratkonogi, dolg v telesu, a čvrst oz. kompakten, zelo mišičast, z 
izzivalno oz. predrzno držo glave, pozornega izraza in zgradbo telesa,
 ki mu omogoča dobro gibljivost in hitro delo pod in nad zemljo.  Splošni videz je odvisen 
od spola. 

Pomembna razmerja: glede na razdaljo od tal (odmik od tal), ki je približno enaka  
tretjini višine v grebenu, mora biti dolžina telesa v harmoničnem razmerju do višine 
grebena, kar se kaže v razmerju 1,7- 1,8 : 1 gledano od sprednjega dela – vrha, prsnice, 
do ishialne grbine. 

Vedenje/ Karatker: po naravi prijazen, ne strahopeten in ne agresiven, z uravnovešenim 
temperamentom. Je strasten, vztrajen in spreten lovski pes, z prefinjenim nosom.

Glava: gledano od zgoraj podolgovata in gledano s strani enakomerno zožena vse do 
konice smrčka, vendar ne koničasta. Loki obrvi so poudarjeni. Nosni hrustanec in nosni 
greben sta dolga in ozka.

- Lobanjski del: lobanja precej ravna, ne preveč široka, ki se rahlo obokano spušča proti 
nosnemu grebenu. Occipitalna kost (zatilna kost) ni preveč izrazita. 
- Stop: rahlo nakazan.



Obrazni del: 
- Smrček: dobro odprt. Barve – glej pod ‘’Definicije barv’’.
- Gobec: dolg, dovolj širok in močan, z možnostjo širokega odpiranja, do ravni oči. 
- Ustne: tesno prilegajoče, ki dobro prekrivajo spodnjo čeljust.
- Čeljusti / Zobje: dobro razvite čeljusti, s tesnim škarjastnim ugrizom.  V idealnem 
primeru popolno zobovje, z 42 zobmi, po zobni formuli,z močnimi pravilno postavljenimi 
in prilegajočimi podočniki (canini).

Oči: srednje velike, mandljaste oblike,postavljene dovolj narazen , z jasnim, energičnem 
a prijaznim izrazom, ne predirljive. Barvno so temno rdeče – rjave do črno – rjave pri vseh 
barvnih različicah. ‘’Steklene, ribje ali perlaste’’ oči pri lisastih psih niso zaželjene, a jih 
toleriramo. Veke so dobro pigmentirane. 

Uhlji: visoki, ne postavljeni preveč nazaj in dovolj dolgi, da segajo do usten. Vendar pa 
ne pretirano dolgi a zaobljeni in prožni (premikajoči), z prednji robom ob licu. 

Vrat: dovolj dolg, mišičast, s tesno prilegajočo se kožo, z rahlo krivino, prosto gibljiv in 
visoko nošen. 

Telo: 
- Zgornja linija : harmoničen potek od vratu do rahlo padajočega križa. 
- Viher : izrazit
- Hrbet : po visokem vihru teče hrbtna linija preko prsnih vretenc, ravno oz malce 
nagnjeno nazaj. Hrbtna linija je čvrsta in dobro muskulaturo.
- Ledja : široka in dobro 
- Prsa : prsnica (sternum) dobro izražena, ob vsaki strani tvori rahle jamice. Prsni koš je 
gledano s sprednje strani ovalen, od zgoraj in od strani pa prostoren z možnostjo, da se 
pljuča in srce dobro razvijeta, pomaknjen je daleč nazaj. Pri pravilni dolžini in pravilni 
okotenosti  lopatice in nadlahtnice, sprednji del noge zakriva v bočnem pogledu najnižjo 
točko linije prsnega koša. Podbradek ni izražen.
- Spodnja linija in trebuh: rahlo pritegnjena, linija prsnega koša brez izrazitega prehoda 
harmonično prehaja v linijo trebuha. 

Rep: nošen kot podaljšek hrbtne linije, rahlo padajoč, a ne nošen nad višino hrbta. V 
zadnji tretjini je dopustna rahla ukrivljenost.

Okončine: 

PREDNJE OKONČINE
- Splošno : z dobro muskulaturo in dobro okotene, gledano s sprednje strani suhe (z 
priležno kožo), ravno postavljene, z močnimi kostmi, z ravnimi in naprej obrnjenimi 
šapami, ki stojijo ob najnižji točki prsnega koša.
- Ramenski del : s plastično muskulaturo. Lopatica je dolga in nagnjena (cca. 90 stopinj 
glede na nadlaket), ležeča tesno ob prsnem košu. 
- Nadlaket: enako dolga kot lopatica, skoraj v pravem kotu glede na lopatico, močnih 



kosti in dobre muskulature. Dobro ležeča na rebrih in dobro in prosto gibljiva.
- Komolec: ni zvrnjen in ne izstopa. 
- Podlaket: kratka, vendar kljub temu tako dolga, da razdalja od tal tretjina višine v vihru. 
Po možnosti ravna. 
- Sklepa stopal prednjih nog : stojita nekoliko bližje, kot ramenska sklepa.
- Stopala: gledano od strani ne smeji biti prestrma in ne preveč obrnjena naprej.
- Prednji šapi: prsti tesno sklenjeni, dobro zaobljeni, močni, dobro oblazinjeni, z močnimi 
in kratkimi kremplji. Barve – glej pod ‘’Definicija barv’’. Peti prst nima funkcije. 

ZADNJE OKONČINE 
- Splošno: močno razvite muskulature, v dobrem sorazmerju s prednjimi okončinami.      
 Kolena in gležnja močno okotena. Zadnje noge paralelne, niti ne preozko, niti ne   
 preširoko narazen.
- Stegno: dobre dolžine z dobro muskulaturo.
- Koleno: široko in močno z dobro izraženimi koti.
- Stegnenica: kratka, skoraj pod pravim kotom stegna, z dobro muskulaturo.
- Skočni sklep: močan, suh in žilav.
- Golen: relativno kratka, v odnosu do stegnenice dobro gibljiva.
- Zadnji šapi: štirje tesno sklenjeni prsti, dobro oblazinjeni, stoječi na močnih blazinicah, 
popolnoma na podlagi.

Gibanje: pokriva dovolj prostora, tekoče in z dobrim zagonom, z dolgim potiskom oz 
iztegom in lahkim prenosom na hrbtno linijo. Rep je pri gibanju kot harmonični podaljšek 
hrbtne linije, rahlo padajoč. V akciji se prednji in zadnji okončini gibljeta paralelno.

Koža:  tesno prilegajoča, dobro pigmentirana. Barve -  glej pod ‘’ Definicija barv’’

KRATKODLAKI JAZBEČARJI 

DLAKA: kratka, gosta, sijoča, tesno prilegajoča, čvrsta in trda, brez vsakršnih površin 
brez dlake. 

REP: fin, ne preveč bogato odlakan. Močneje odlakan na spodnji strani ni napaka.

BARVE IN BARVNI VZORCI : 

A: Enobarvni – rdeča, dovoljene so črne oznake. Vendar je zaželjena čista temna barva. 
Jasna bela oznaka ( do 3cm premera ) je dovoljena le na prsih. Smrček, kremplji in 
blazinice so črni, rdeče rjavi niso zaželjeni. 

B: Dvobarvni – osnovna popolna  črna ali rjava, z ožigi, ki ustrezajo osnovni barvi . 
Zaželjeno je, da so ožigi čimbolj temni in tako čisto kot je to le mogoče. Ožigi so nad 
očmi, ob straneh gobca in na spodnjih ustnah, na notranji strani uhljev, na prsih in na 
notranji in zadnji strani nog, na šapicah, okrog anusa in od tam do približno ene tretjine 
do polovice spodnje strani repa. Smrček, kremplji in blazinice  so pri psih z osnovno 



črno barvo črni, pri psih z osnovno rjavo barvo pa rjavi. Jasna bela oznaka ( do 3cm 
premera ) je dovoljena le na prsih. Preveč razširjen ožig, kot tudi preskromen ožig sta 
zelo nezaželjena. 

C: Barvni vzorec – lisast (Merle): osnovna barva je vedno temnejša (črna ali rjava).
 Izjeme: rdeče lisasti psi (rdeča barva z temnimi lisami). Zaželjene so nesimetrične sive ali 
tudi bež lise (nezaželjene so velike lise oz zaplate). Ne prevladuje niti temna, niti svetla 
barva. Smrček, kremplji in blazinice kot pri A in B barvnih variantah.

D: Barvni vzorec – progast: barva pri progastih jazbečarjih je rdeča z temnimi progami. 
Smrček, kremplji in blazinice črni. 

Vse barve, ki niso navedene v opisu pomenijo diskvalifikacijo. Slab pigment je zelo 
nezaželjen.

RESASTI JAZBEČARJI

Dlaka: z izjemo dlake na gobcu (brada), dlake nad očmi (obrvi) in na uhljih je po vsem 
telesu dlaka z močno podlanko, popolnoma enakomerna, priležna, gosta, žimasta krovna 
dlaka. Mehka dlaka na vrhu glave in na nogah je zelo nezaželjena. Na gobcu je izrazito 
vidna brada. Obrvi so goste. Na uhljih je dlaka krajša kot po telesu, skoraj gladka. Rep je 
enakomerno in priležno odlakan.

BARVE IN BARVNI VZORCI: 

A: Enobarvni – rdeča, dovoljene so črne oznake. Vendar je zaželjena čista temna barva. 
Jasna bela oznaka (do 3cm premera) je dovoljena le na prsih. Smrček, kremplji in blazinice 
so črni, rdeče rjave niso zaželjene. 

B: Večbarvni – barva divjega prašiča, rjava barva divjega prašiča, črno rdeča barva (črna 
z ožigi), rjava barva z ožigi. Zaželjeno je, da so ožigi čimbolj temni in tako čisto kot je to 
le mogoče. Ožigi so nad očmi, ob straneh gobca in na spodnjih ustnah, na notranji strani 
uhljev, na prsih in na notranji in zadnji strani nog, na šapicah, okrog anusa in od tam do 
približno ene tretjine do polovice spodnje strani repa. Smrček, kremplji in blazinice pri 
svinjsko sivih in črno rdečih psih so črni. Pri rjavo svinjskih in pri rjavih z ožigih so rjavi. 
Jasna bela oznaka (do 3cm 
premera) je dovoljena le na prsih. Preveč razširjen ožig, kot tudi preskromen ožig sta zelo 
nezaželjena. 

C: Barvni vzorec – lisast (Merle): pri opisu barv pod  A in B je pri svinjsko sivih, črnih in 
rjavih psih temna barva vedno osnovna barva.
Izjeme: rdeče lisasta (rdeča z temnejšimi lisami). Zaželjene so nesimetričme sive ali celo 
bež lise (nezaželjene so velike lise oz. zaplate). Ne prevladuje niti temna, niti svetla barva. 
Smrček, kremplji in blazinice kot pri A in B.



D: Barvni vzorec – progast: barva pri progastih jazbečarjih je rdeča z temnimi progami. 
Smrček, kremplji in blazinice črni. 

Vse barve, ki niso navedene v opisu pomenijo diskvalifikacijo. Slab pigment je zelo 
nezaželjen.

DOLGODLAKI JAZBEČARJI 

Dlaka: podlanka nad katero je ravna, sijoča in ob telesu padajoča dlaka. Daljša po vratu 
in na spodnji strani trupa, prekriva uhlje ( kot perje ), na zadnji strani nog, najdaljša pa je 
na spodnji strani repa in tam tvori izrazito zastavico. 

BARVE IN BARVNI VZORCI :

A: Enobarvni – rdeča. Rdeča z pokrivno dlako . Zaželjena je čista temna barva. Jasna bela 
oznaka (do 3cm premera) je dovoljena le na prsih. Smrček, kremplji in blazinice so črni, 
rdeče rjavi niso zaželjeni. 

B: Dvobarvni – osnovna popolna - globoka  črna ali rjava, z ožigi, ki ustezajo osnovni 
barvi. Zaželjeno je, da so ožigi čimbolj temni in tako čisto kot je to le mogoče. Ožigi so 
nad očmi, ob straneh gobca in na spodnjih ustnah, na notranji strani uhljev, na prsih 
in na notranji in zadnji strani nog, na šapicah, okrog anusa in od tam do približno ene 
tretjine do polovice spodnje strani repa. Smrček, kremplji in blazinice so pri psih  črne 
barve črni, pri psih rjave barve pa rjavi. Jasna bela oznaka (do 3cm premera) je dovoljena 
le na prsih. Preveč razširjen ožig, kot tudi preskromen ožig sta zelo nezaželjena. 

C: Barvni vzorec – lisast (Merle): Osnovna barva je vedno temnejša (črna ali rjava).
Izjeme : rdeče lisasti psi (rdeča barva z temnimi lisami). Zaželjene so nesimetrične sive ali 
tudi bež lise (nezaželjene so velike lise oz. zaplate). Ne prevladuje niti temna, niti svetla 
barva. Smrček, kremplji in blazinice kot pri barvni varianti A in B.

D: Barvni vzorec – progast: barva pri progastih jazbečarjih je rdeča z temnimi progami. 
Smrček, kremplji in blazinice črni. 

Vse barve, ki niso navedene v opisu pomenijo diskvalifikacijo. Slab pigment je zelo 
nezaželjen.

VELIKOST: Prsni obseg se pri jazbečarjih izmeri pri starosti najmanj 15 mesecev, od 
najvišje točke vihra do najnižje točke prsi (z ne preveč tesnim metrom).



JAZBEČARJI 
- Samci od 37 do 47 cm
- Samice od 35 do 45 cm 
PRITLIKAVI JAZBEČARJI  
- Samci od 32 do 37 cm
- Samice od 30 do 35 cm 
KUNČJI JAZBEČARJI 
- Samci  od 27 do 32 cm 
- Samice od 25 do 30 cm 

Napake: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na 
pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno 
tudi posledice, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje psa, ter na njegovo sposobnost za 
zahtevano lovsko uporabnost.
Manjkajoč M3 (Meljak 3) ne vpliva na oceno psa. Manjkajoča dva PM1 (Predmeljak1) prav 
tako ni napaka. Kot napako je treba smatrati manjkajoč en PM2 (predmeljak 2), v kolikor 
razen M3 ne manjka noben drug zob. Enako je napaka vsako odstopanje od korektnega 
škarjastega ugriza, kot npr. kleščasti ugriz. 

TEŽJE NAPAKE : 
- Šibka, dolgonoga postava, kakor tudi postava s premajhno razdaljo prsnega koša oz 
celega telesa od tal
- Napake na zobovju, razen omenjene pod ‘’Napake’’ oz. pod ‘’Izključujoče, diskvalifikacijske 
napake’’
- ‘’Steklene’’  oči pri vseh ostalih razen lisastih psih (Merle)
- Koničasti, zelo zgubani uhlji
- V ramenih viseče telo
- Uleknjen hrbet
- Krapji hrbet
- Šibek ledveni del
- Močno nadgrajen pes (križ je višji od vihra)
- Prešibek prsni koš
- Hrtoliko pritegnjene lakotnice
- Slabo okotene prednje in zadnje okončine
- Šibke in mišično osiromašene zadnje okončine
- Kravja stoja, sodčasta stoja
- Preveč navzven ali preveč navznoter obrnjene šape
- Razširjeni prsti
- Nerodno, okorno, racasto gibanje

TEŽJE NAPAKE - ODLAKANOST



KRATKODLAKI JAZBEČARJI
- Preveč fina, tanka dlaka
- Mesta brez dlake na uhljih (usnjati uhlji) in na vseh ostalih delih 
- Pregroba, preveč dolga dlaka
- Krtačast rep
- Delno ali v celoti neodlakan rep

RESASTI JAZBEČARJI 
- Mehka dlaka, prekratka ali predolga
- Dolga, od telesa štrleča dlaka
- Kodrasta ali valovita dlaka
- Mehka dlaka na glavi
- Zastavica na repu
- Primanjkljaj brade
- Primanjkljaj podlanke
- Kratkodlakost

DOLGODLAKI JAZBEČARJI 
- Po celem telesu enako dolga dlaka
- Skodrana ali sršeča dlaka
- Primanjkljaj zastavice na repu 
- Primanjkljaj prekrivne dlake na uhljih
- Kratkodlakost
- Izrazita preča na hrbtu
- Predolga dlaka med prsti

DISKVALIFIKACIJSKE NAPAKE
- Agresivni ali plašljivi psi
- Psi, ki imajo jasne fizične odklone ali motnje obnašanja
- Netipični predstavniki svoje pasme
- Predgrizavost, podgrizavost ali križni ugriz
- Deformacije podočnikov (canini) v spodnji čeljusti
- Manjkajoči eden ali več podočnikov (canini) ali sekalcev (incisivi)
- Manjkajoči predmeljaki (premolarji) ali meljaki (molarji)- izjema sta manjkajoča PM1 ali 
en PM2 brez ozira na M3 – kot opisano pod ‘’ napake’’
- Preveč spuščene prsi
- Vse napake na repu
- Ohlapna ramena
- Klecanje v zapestju prednje noge
- Črna ali rjava barva brez ožigov
- Bela barva z ali brez ožigov
- Vse ostale barve in barvni vzorci, ki niso omenjeni pod ‘’Barve in barvni vzorci’’



Samec mora imeti dva testisa normalne velikosti, spuščena v mošnjo.
Samo funkcionalni in klinično zdravi psi, s tipičnimi lastnostmi pasme, so lahko vključeni 
v vzrejo




