Predlog 18. 02. 2013
Na podlagi 8. točke 1. odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (12. 5. 2007 s
spremembami 3. 6. 2010), v zvezi s 4. točko 1. odstavka 9. člena Pravil Lovske zveze
Slovenije, je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji ___ seji, dne ________ sprejel
naslednji

PRAVILNIK
o uporabi lovskih psov v loviščih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja strokovno kinološko področje pravilne uporabe lovskih psov v loviščih
članic Lovske zveze Slovenije (LZS), v kolikor posamezna vprašanja niso urejena s
podzakonskimi akti za področje lovske kinologije.
2. člen
(temeljna izhodišča)
(1) Psi, namenjeni za delo v lovišču, morajo svojo uporabnost za določeno delo oziroma
oblike lova dokazati na preizkušnjah naravnih zasnov in drugih ustreznih delovnih
preizkušnjah, veljavnih za določeno pasmo lovskih psov, kot so določene s pravili Kinološke
zveze Slovenije (KZS). Uspeh teh preizkušenj mora biti zabeležen v rodovniku in v evidencah
preizkušenih lovskih psov, ki jih vodi LZS v elektronski aplikaciji Lisjak.
(2) Šolan lovski pes je deloven in predpisano preizkušen pes, določene pasemske skupine
oziroma lovske pasme in kot tak obvezen pomočnik za izvajanje lovsko pravičnega lova.
(3) Psi, ki se uporabljajo za delo v lovišču, morajo biti vpisani v Slovensko rodovno knjigo
(SLR), tetovirani in telesno ocenjeni. Tetovirna številka je vtisnjena v levem uhlju, izjemoma
pa pri manjših pasmah v kožno gubo notranjega dela stegna. Tetovirna številka predstavlja
številko vpisa psa v SLR. Psi, ki so uvoženi iz držav, kjer tetoviranje ni obvezno, morajo biti
takoj po vpisu v SLR označeni na enak način.
3. člen
(pomen izrazov in nosilci)
(1) Lovska kinologija je dejavnost, ki se v javnem interesu ukvarja z:
 vzrejo, vzgojo, šolanjem in vodenjem lovskih psov,
 oskrbo in zdravstvenim varstvom lovskih psov,

 organizacijo in izvedbo telesnih ocenjevanj, vzrejnih pregledov in razstav lovskih
psov,
 organiziranjem in izvedbo preizkušenj naravnih zasnov lovskih psov (po posameznih
pasemskih skupinah) in drugih uporabnostnih preizkušenj (tekmovanj) lokalnega,
državnega in mednarodnega značaja,
 izobraževanjem vzrediteljev, lastnikov in vodnikov lovskih psov,
 vodenjem evidenc, načrtovanjem in pripravo programov dela v lovski kinologiji.
(2) Komisija za lovsko kinologijo (KLK) pri LZS je komisija, preko katere LZS zagotavlja
uresničevanje nalog v javnem interesu na področju lovske kinologije. Po potrebi se na sejo
komisije vabijo pooblaščeni predstavniki Lovsko kinoloških društev (LKD), predstavniki
pasemskih društev in klubov, predsedniki strokovnih komisij pasemskih klubov, predsedniki
vzrejnih komisij (VK) za lovske pse pri KZS ter drugih strokovnjakov s področja lovske
kinologije oziroma kinoloških sodnikov za ocenjevanje dela lovskih psov, o čemer odloči
KLK pri LZS.
(3) Določene oblike lova, ki jih predpisuje Zakon o divjadi in lovstvu, ko je obvezna uporaba
lovskih psov, obvezujejo upravljavce lovišč, da uporabljajo ustrezno preizkušene lovske pse
pri izvajanju vsake oblike takega lova.
(4) LKD so društva, ki skrbijo za uresničevanje strokovnih načel lovske kinologije iz 1.
odstavka tega člena.
(5) Pasemske organizacije so društva in klubi, ki so jih ustanovili vodniki in vzreditelji
določenih pasemskih skupin lovskih psov zaradi lažjega izvajanja strokovnih programov in
drugih kinoloških dejavnosti.
(6) Kinološki referent upravljavca lovišča - kinolog je izbran član upravljavca lovišča – dober
vodnik psa, vzreditelj, kinološki sodnik ali drug strokovni delavec s področja kinologije – ki
zastopa interese lovske kinologije pri svojem upravljavcu lovišča in širše. Kinološki referent
je član UO svojega upravljavca lovišča in skrbi za izvajanje določil tega pravilnika.
II. UPORABA PSOV PRI POSAMEZNIH OBLIKAH LOVA
4. člen
(uporaba lovskih psov pri posameznih oblikah lova)
(1) Za posamezno obliko lova se sme uporabljati le predpisano preizkušenega lovskega psa.
(2) Krvoslednik je lovski pes, ki je opravil uporabnostno preizkušnjo (UP) po krvni sledi po
Pravilniku za delo barvarjev.
(3) Kontrolni pregled nastrela in iskanje ranjene divjadi se opravi po hladni sledi, vendar ne
prej kot v štirih urah po strelu.

(4) Vsaka oblika posamičnega ali skupinskega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob
prisotnosti vsaj enega šolanega, ustrezno preizkušenega lovskega psa, ki je opravil ustrezno
preizkušnjo, oziroma ob primernem številu takih lovskih psov glede na število udeleženih
lovcev na lovu in predvideni lovini.
(5) Za lov v gozdu (gozdno delo) se uporabljajo vse pasme lovskih psov, ki so opravili
najmanj osnovno preizkušnjo (preizkus naravnih zasnov - PNZ, pomladansko vzrejno
preizkušnjo – PZP ptičarjev, mladinsko preizkušnjo - MP prepeličarjev, uporabnostno
preizkušnjo
UP
barvarjev…)
(6) Za vse vrste lovov na odprtem polju, kjer se lovi poljskega zajca, fazana ali poljske
jerebice (vzrejene!) se uporablja predvsem:
- ptičarje, ki so opravili jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP), poljsko preizkušnjo (PP),
širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) za
ptičarje;
 šarivce (prepeličarje), ki so opravili vzrejno preizkušnjo za prepeličarje (VP), ali
uporabnostno preizkušnjo španjelov (UP);
 prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retrieverjev (LP-R);
 jamarje, ki so opravili preizkušnjo v prinašanju, VUP ali preizkušnjo "delo po strelu".
 lovski psi iz pasemske skupine FCI VI – goniči in krvosledci, samostojno ne morejo
izvajati lova na malo divjad (razen zajca), so pa lahko prisotni na lovu, če imajo
opravljen PNZ in ne motijo izvajanja lova na malo divjad.
(7) Za lov na vodno divjad se uporablja:
 ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP), širšo poljsko
preizkušnjo (ŠPP) ali vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP) za ptičarje;
 šarivce, ki so opravili vzrejno preizkušnjo za prepeličarje (VP), ali uporabnostno
preizkušnjo španjelov (UP) in druge pasme šarivcev, ali uporabnostno preizkušnjo v
vodnem delu s prinašanjem race iz globoke vode;
 prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retrieverjev (LP-R);
 jamarje - terierje, ki so opravili preizkušnjo v prinašanju iz globoke vode, VUP ali
preizkušnjo "delo po strelu", in - jazbečarje, ki so opravili A preizkušnjo za jazbečarje
ali uporabnostno preizkušnjo s prinašanjem iz globoke vode;
 ostale pasme lovskih psov, ki so opravili uporabnostno preizkušnjo v vodnem delu, s
prinašanjem race iz globoke vode.
5. člen
Na skupinskem lovu lahko sodelujejo tudi psi, ki še niso opravili predpisanih preizkušenj,
vendar ne starejši od treh let, v kolikor ne motijo lova. Na zahtevo lovovodje mora vodnik psa
oprčiti in ga tako voditi do konca lova.

III. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA LOVIŠČA
6. člen
(obveznosti upravljavca lovišča)
(1) Vsak upravljavec lovišča je dolžan skrbeti za zadostno število čistopasemskih, šolanih in
lovsko uporabnih psov, upoštevajoč pri tem vse oblike lova na divjad tistih vrst, ki živijo v
lovišču.
(2) Za šolanje mladih psov mora upravljavec lovišča nameniti vsaj del lovišča bogatega z
divjadjo.
(3) Na vsakih 400 ha lovišča, v katerih se lovi malo divjad, mora upravljavec lovišča imeti
najmanj enega psa usposobljenega za takšen lov, oziroma mora za skupinski lov zagotoviti
najmanj enega psa, ki izpolnjuje zahteve, navedene v šestem odstavku 4. člena tega
pravilnika.
(4) Če se v lovišču stalno ali občasno pojavlja vodna divjad in jo lovci tudi lovijo, mora
upravljavec lovišča imeti psa, ki ustreza zahtevam za vodno delo.
(5) Upravljavec lovišča mora vodniku krvoslednika za opravljeno iskanje zagotoviti povračilo
dejanskih stroškov (potni stroški, dnevnica v skladu s pravili, ki veljajo za državne organe).
Morebitna škoda vodnika krvosledca, upravljavca lovišča ali tretjih oseb v zvezi z iskanjem
ranjene divjadi se presoja po splošnih pravilih o civilni odgovornosti. Nagrada vodniku se
lahko uredi s splošnimi akti upravljavca oziroma v pogodbi z vodnikom.

IV. PROGRAMI ŠOLANJA, PREIZKUŠENJ NARAVNIH ZASNOV, VZREJNIH
PREGLEDOV IN VZREJNIH PREIZKUŠENJ TER DELOVNIH PREIZKUŠENJ (TEKEM)
PO POSAMEZNIH PASEMSKIH SKUPINAH
7. člen
(programi šolanja, preizkušenj naravnih zasnov, vzrejnih pregledov in vzrejnih preizkušenj ter
preizkušenj v delu lovskih psov (tekem) po pasemskih skupinah)
(1) VK in strokovne pasemske komisije morajo KLK pri LZS v roku poslati pisen in
finančno ovrednoten predlog programa potrebnih preizkušenj psov za delo v lovišču in
drugih lovsko-kinoloških prireditev državnega in mednarodnega ranga za naslednje leto.
(2) Finančni program VK oziroma strokovnih pasemskih komisij pri KZS, ki ga sofinancira
LZS, mora sprejeti in potrditi tudi KLK pri LZS. Ko KLK pri LZS sprejme in potrdi
posamezen program, se odloči tudi o višini finančnih sredstev, ki jih bo namenila za podporo
tega programa.
(3) Komisije iz 1. odstavka tega člena morajo KLK pri LZS najkasneje v 30 dneh po
opravljeni prireditvi podati poročilo o porabi finančnih sredstev.

1. marca pa predložiti pisno poročilo o uspešnosti izvedbe svojih programov za preteklo leto
in poročilo o načinu porabe namenskih finančnih sredstev LZS.
(4) Upravljavci lovišč morajo v spletni aplikaciji Lisjak voditi aktualen spisek lovskih psov po
pasemskih skupinah, z vsemi opravljenimi delovnimi preizkušnjami.
V. SKRB ZA POSPEŠEVANJE LOVSKE KINOLOGIJE
8. člen
(skrb za pospeševanje lovske kinologije)
(1) Dejavnost lovske kinologije se financira predvsem iz sredstev pridobljenih iz lovišč
upravljavcev lovišč. Zato mora vsak upravljavec stroške lovišča, ki so povezani s stroški
potrebnimi za pospeševanja lovske kinologije, prišteti stroškom upravljanja lovišča.
Dejavnost lovske kinologije se financira tudi iz namenskih donacij posameznikov in
sponzorskih sredstev.
(2) Način in višino poravnavanja stroškov vodnikom za šolanje in uporabo lovskega psa
določi vsak upravljavec lovišča posebej.
(3) LZS lahko zaradi lažjega zagotavljanja in nadzora nalog v smislu pospeševanja lovske
kinologije v javnem interesu zagotovi sodelovanje s KZS. S tem namenom LZS sklene s KZS
pogodbo o medsebojnem sodelovanju in medsebojnih razmerjih, kjer se določijo načini, roki,
sodelovanje pri izvajanju in financiranje posameznih nalog.
(4) Zaradi istih ciljev in namenov ter pod enakimi pogoji iz prejšnjega odstavka lahko LZS
sklene pogodbo tudi z LKD.
VI. NADZOR IN ODGOVORNOST
9. člen
(nadzor in odgovornost)
(1) Odgovornost za izvajanje določil tega pravilnika nosi upravljavec lovišča.
(2) Interni akti upravljavcev lovišč ne smejo biti v nasprotju z določili tega pravilnika.
(3) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika v okviru LZS opravlja KLK pri LZS.
V primeru kršitev tega pravilnika komisija najprej pisno opozori kršitelja, v primeru
neupoštevanja opozorila pa lahko kršenje tega pravilnika upošteva pri izdelavi programa
kinoloških prireditev ali pri zagotavljanju finančnih sredstev za dejavnost.

VII. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po tem, ko ga sprejme Upravni odbor LZS in je
objavljen na spletni strani LZS.

Ljubljana, ______________

Mag. Srečko Felix Krope
Predsednik Lovske zveze Slovenije

Ta Pravilnik je bil objavljen na spletni strani LZS dne ______.

V Ljubljani dne __________

Pooblaščeni delavec:
_________________

