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DRUŠTVO LJUBITELJEV PTIČARJEV 
(DLP)  je prva kinološka organizacija 
na Slovenskih tleh. Kot klub je bilo 
ustanovljeno  23. februarja 1921 v 
Ljubljani. 
Predsednik DLP Vilko Turk, l.r.

Društvo je na strokovni ravni 
povezovalo vodnike ptičar-
jev ter spodbujalo načrtno 

vzrejo in vzgojo psov. Izdajalo je 
rodovne knjige ter prirejalo najzah-
tevnejše ptičarske prireditve tudi 
na državni in mednarodni  ravni. 
V drugi polovici sedemdesetih let 
je bilo delovanje društva z reorga-
nizacijo Kinološke zveze Slovenije 
(KZS) sicer upočasnjeno, vendar 
je društvo nekako delovalo do leta 
1995. Po tem letu je dejavnost društva 
tako rekoč zamrla, osnovne nalo-
ge v zvezi z vzrejo in organizacijo 
prireditev pa je prevzela Vzrejna 
komisija. Želimo, da društvo spet 
zaživi in deluje v interesu vodnikov, 
skrbnikov, vzrediteljev in ljubiteljev 
ptičarjev, ter da tudi da svoj prispevek 
k Slovenski kinologiji. V maju 2003 
je za to Društvo sklicalo oživitveni 
občni zbor, na katerem so bili iz-
voljeni novi člani organov društva, 
sprejeta so bila pravila društva, ki so 
bila usklajena z novim zakonom o 
društvih, hkrati pa so se oblikovale 
poglavitne naloge društva v prihod-
njem mandatu in sicer:  širitev članstva 
ter razvoj strokovnega kadra, skrb 
za načrtno vzgojo psov ptičarjev v 
pristojnosti vzrejne komisije in z 
vsemi aktivnostmi, ki so že do sedaj 
izvajale na tem področju, obvešča-
nje in izobraževanje članov društva 
in lovcev o vzreji, vzgoji in šolanju 
ptičarjev, izdaja glasila z progeno-
testnimi analizami, statistikami, 
pregledi dogodkov, strokovnimi 
članki, aktualiziranje pravilnikov 
za delo in zunanjost ptičarjev ter 
uskladitev z matičnimi pravilniki 
in pravilniki FCI, objavljanje, pre-
vajanje in izdajanje najsodobnejših 
knjig v zvezi s ptičarji, skrb za čim 
bolj avtonomno delovanje pasemske 
organizacije v okviru KZS in pod 
okriljem Lovske zveze Slovenije 

(LZS)., prirejanje najzahtevnejših 
ptičarskih preizkušenj in vzrejnih 
razstav, ponovna naveza stikov z  
matičnimi pasemskimi organizacijami 
in aktualiziranje naših članstev v 
njih. Dne 1. 7. 2003 je bilo društvo 
polno pravno včlanjeno v Kinolo-
ško zvezo Slovenije. To pomeni, 
da ima član DLP enake pravice in 
lahko koristi enake ugodnosti kot 
član katerega drugega kinološkega 
društva, popusti pri storitvah KZS, 
telesnih ocenjevanjih, preizkušnjah  
ipd. Danes DLP prireja osem pre-
izkušenj, ki se navezujejo na razne 
oblike lova in se prilagajajo v lovišča 
po Sloveniji. Lahko se pohvalimo, 
da smo v letošnjem letu iz matič-
ne pasemske organizacije preve-
dli vzrejne pravilnike za DERBY, 
SOLMS, AZP in splošne pravilnike 
za te preizkušnje, ki so bile v leto-
šnjem letu že izvedene. Tukaj se 

gre zahvaliti za pomoč ge. Marici  
Schumacher za pravilno usmeritev. 
Mislim, da je potrebno razmišljati 
in realizirati in se nenehno izpopol-
njevati, prilagajati vse pravilnike v 
sodelovanju z matično pasemsko 
organizacijo. DLP organizira tudi 
specialno razstavo CAC-  SLO in se 
lahko pohvalimo z velikim številom 
razstavljalcev. Z gotovostjo trdim, 
da je DLP na trdih temeljih, da se 
ni bati za obstoj, seveda, če bodo 
ljudje na ključnih funkcijah, ki ljubijo 
to zvrst kinologije in jim je mar za 
najstarejše društvo na Slovenskem. 
DLP pokriva tudi področje vzreje 
vseh pasem ptičarjev, saj v okviru 
društva deluje vzrejna komisija (ki 
je bila prej pod okriljem KZS). Za 
vse nasvete in informacije v zvezi 
z ostalimi pasmami so odgovorni 
referenti vzrejne komisije po po-
sameznih pasmah:

•	 nemški kratkodlaki ptičarji: 
Nataša Gederer,

•	 nemški žimavci: Vojko Pirher,
•	 ostali kontinentalni ptičarji: 

Vladimir Kobal,
•	 ptičarji britanskih otokov: Alenka 

Pokorn,
•	 član vzrejne komisije: Saša Volarič.

V naslednjih letih pričakujem, 
da bodo večje udeležbe na posame-
znih preizkušnjah, kajti želja je, da 
zapolnimo mesta in, da naše pse 
pripeljemo v največjem številu do 
vsestranske uporabnosti za raznoli-
kost lovišč po Sloveniji. Pri nekate-
rih vodnikih je potrebno odmisliti 
preveliko tekmovalnost, saj tukaj 
preizkušamo pse za razne oblike 
lova in smo nekako servis za LZS 
in za lovske družine. Danes imamo 
v DLP 190 članov, izpred štirih let 
se je članstvo podvojilo, to kaže, da 
se v DL dobro dela.

Revija je izšla po nekaj letih 
presledka. V DLP se zavezujemo, 
da bo revija izšla vsako leto, tako, 
da bo možno informacije deliti v 
reviji Ptičar in vsak  član ima pravico 
doprinosa članka, tako, da nam bo 
lažje ob koncu leta sestaviti to našo 
revijo. Spletna stran DLP je danes 
napolnjena z informacijami in deluje 
za vsakogar, ki se čuti povezanega 
in pripadnega DLP. Na koncu bi 
se še rad spomnil naših preminu-
lih članov, velikih kinologov, ki so 
dali pečat tej zvrsti kinologije, ki so 
ponesli glas izven naših meja, eden 
izmed teh je tudi Mirko Korošec, 
hvala vam.

V DLP se je možno včlaniti z 
izpolnjeno  pristopno izjavo, pla-
čano članarino, ki se poravna po 
prejemu položnice. Držimo skupaj, 
ta ptičarska kinologija je zelo lepa 
in od nas je odvisno, kako dolgo 
bo obstajala.

Novosti Društva ljubiteljev ptičarjev 
(DLP) in Vzrejne komisije DLP
Strokovno povezovanje z nemškimi 
(matičnimi) ptičarskimi organizacijami)
Vilko Turk, predsednik DLP, in Vojko Pirher, predsednik Vzrejne komisije DLP

V okviru  strokovnega dela Društva ljubiteljev ptičarjev 
(DLP) smo si zadali nalogo, da oživimo strokovno so-
delovanje tudi s pasemskimi organizacijami za nemške 

kratkodlake ptičarje in nemške ostrodlake ptičarje –žimavce. Pri 
pasmi nemški kratkodlaki ptičar smo pripravili prevode pravilnikov 
za Derby (spomladanska vzrejna preizkušnja), Solms ( jesenska 
vzrejna preizkušnja), AZP (širša poljska preizkušnja za ptičarje, 
starejše od dveh let) in splošni pravilnik.

Prvi pravilnik določa vse zahteve za pomladanske preizkušnje 
mladih (do dve leti starih nemških kratkodlakih ptičarjev), drugi 
pravilnik opredeljuje preizkus mladih psov v jeseni, ko jih preizku-
šamo v delu v vodi in na polju (pred in po strelu), tretji pravilnik 
pa je namenjen pravilom za AZP, pri katerem sodelujejo starejši 
nemški kratkodlaki ptičarji, do starosti šestih let. Vsi omenjeni 
pravilniki in ocenjevalni listi (obrazci), so bili obravnavani in 
sprejeti na delnem zboru sodnikov VII. FCI skupine – ptičar-
ji, obravnavala in potrdila pa jih je tudi Komisija za strokovna 
vprašanja pri Kinološki zvezi Slovenije (KZS), zato so s tem vsi 
pravilniki veljavni.

Pri DLP smo se odločili, da te preizkušnje organiziramo na 
ravni  našega društva, ker želimo, da izvedba preizkušenj poteka 
po principu matične pasemske organizacije in da za te preizkušnje 
izberemo tudi najboljše terene z dovolj naravne male divjadi ali 
vložene iz umetne vzreje. Delo psov bodo ocenjevaletričlanske 
sodniške skupine, tako, kot se to zahteva po določilih pravilnikov. 
Ena sodniška skupina pa lahko v enem dnevu oceni delo največ 
šestih psov. Na letošnje preizkušnje smo povabili tudi sodnike 
izmatične pasemske organizacije – torej iz Nemčije. 

DLP je pod okriljem KZSodgovorno za vso strokovno in 
vzrejno delo ptičarjev, zato želimo na vseh teh področjih slediti 
standardom za delo in obliko, ki so jih določile matične pasemske 
organizacije. Predpisane in korektno opravljene preizkušnje, t. j. 
pomladanski DERBI, SOLMS in AZP pa so tudi zahtevani pogoj 
za vzrejo kratkodlakih nemških ptičarjev v Sloveniji in želimo si, 
da se slovenski vodnikilahko udeležijo najzahtevnejših preizkušenj, 
kot sta IKP (Internationale Kurzhaar Prüfung) in KS (Kleemann 
Sieger Prüfung). 

Za ocenjevanje dela nemških ostrodlakih ptičarjev –žimavcevpa 
veljajo obstoječi pravilniki za PZP -VJP (pomladansko vzrejno 
preizkušnja) in JZP-HZP (jesensko vzrejno preizkušnjo), ŠPP 
(širšo poljsko preizkušnjo), ki smo jih v začetku devetdesetih let 
v DLP prevedli iz nemških standardov Jagdgebrauhshund – Fer-
banda. Ti pravilniki še vedno veljajo za pasme nemški žimavec 
(Deutchedrahthaar) in za druge lovskouporabnepasme ptičarjev. 
Navezali smo tudi stik in obnovili članstvo v njihovi svetovni 
Zvezi nemških žimavcev (DeutschedrahthaharFerband). O vseh 
novostih vas bomo obveščali v glasilu Lovec, reviji Ptičarji in na 
spletni strani DLP.
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Preizkušnja ptičarjev v zanesljivosti 
prinašanja izgubljenega
Lidija Šmigoc

Namen te preizkušnje 
(PZPI) je ugotoviti 
zanesljivost lovskega 

psa v prinašanju. To dokaže pes 
s tem, da hladno mrtvo divjad(tok-
rat lisico), ki jo najde naključno in 
brez kakršnegakoli vpliva vodnika, 
prime in prinese svojemu vodniku. 
Preizkušnja se opravi v goščavi ali 
v gozdu z gosto podrastjo. Vodnik 
lahko vpliva na psa samo na začet-
ku, ko psa odpre z jermena in ga 
pošlje v goščavo šarit z enkratnim 
poveljem išči. Vodnika spremlja  
samo en sodnik, da ne bi motili 
psa pri delu. Vodnik in sodnik 
spremljata psa ob goščavi mirno 
in tiho. Dva sodnika spremljata 
delo psa v goščavi, in sicer tako, da 

ju pes ne vidi in ne zazna, da lahko 
ocenita delo psa in ugotovita, ali 
je pes sploh bil pri lisici in ali jo 
sploh hoče pobrati. Pes mora pri 
šarjenju v goščavi najti položeno 
lisico jo pobrati in prinesti svojemu 
vodniku.

DLP je v soboto 17. 3. 2018 or-
ganiziralo PZPI v LD Markovci. 
LD Markovci zna prisluhniti DLP, 
ko ta potrebuje lovišče, saj se v LD 
Markovci zavedamo ,da brez lovsko 
uporabnega psa ni možno izvajati 
pravičnega lova. Navzoče sta nago-
vorila predsednik DLP Vilko Turk 
in starešina LD Markovci Janez 
Horvat. Sodniški zbor so sestavljali: 
Lidija Šmigoc, Vili Postružnik, 
Franc Turnšek in Rudi Rakuša. 

Vodja preizkušnje Janez Horvat je 
pripravil vse potrebno za preizkušnjo, 
kot določa Pravilnik PZPI; določil 
in označil je stojišča izpusta psa in 
položitev mrtvih lisic. Lisice so bile 
položene dve uri pred pričetkom 
preizkušnje. Na preizkušnjo so se 
prijavili naslednji vodniki:

•	 -Ivan Nemec z Nkp – 
PENA SILESIA

•	 -Aleksander Koser z Nkp 
-– ZORKOVA CAPKA 
ARON

•	 -Tina Kozlevčar z Nkp 
– SCOTT ADIN DOM

•	 -Igor Jež z NŽ -–QUIRL 
VON DER HOFMARK

•	 -Gorazd Fišer z Nkp – AL-
LEGRO WATERFIELD

•	 -Nataša Gederer z Nkp 
– AŠA MAROVŠKA

•	 -Silvo Kralj z Nkp – CLE-
Aˇ KRALJˇ LOVA

PZPI preizkušnja je v praksi 
zelo zahtevna in zahteva od psa in 
vodnika ogromno lovskega znanja 
in prakse. V takega psa aporterja 
(prinašalca), ki opravi to preizkušnjo 
je vredno vložiti ves trud in ga prip-
raviti na vsestransko uporabnostno 
preizkušnjo . Uspešno je opravilo 
preizkušnjo pet psov, ki so ob na 
koncu prejeli pokale in priznanje 
za uspešno delo, dva psa pa žal te 
preizkušnje nista opravila. Ob kon-
cu preizkušnje je predsednik DLP 
Vilko Turk čestital vsem vodnikom 
za udeležbo na preizkušnji.
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DERBY – preizkušnja nemških 
kratkodlakih ptičarjev
Vilko Turk in Dragan Zemljič

Društvo ljubiteljev ptičar-
jev (DLP) je 21. 04. 2018 
priredilo prvo slovensko 

pomladansko vzrejno preizkušnjo 
za nemške kratkodlake ptičarje – v 
nemškem izvirniku imenovano Derby. 
Prireditev je potekala v LPN Fazan 
Beltinci. Preizkušnja je namenjena 
mladim psom, poleženim od 1. ok-
tobra predpreteklega leta. Pravilnik, 
ki ga uporabljamo za ocenjevanje 
dela psov na tej preizkušnji, je prip-
ravila in uporablja Zveza nemških 
kratkodlakih ptičarjev, ki strokovno 
vodi delovne in vzrejne standarde 
te pasme v matični državi Nemčiji. 
Krovna pasemska organizacija se 
trudi, da se po njihovih strokovnih 
kriterijih za vzrejo in delo ocenjuje 
tudi v drugih državah, kjer se upo-
rablja ta pasma. V DLP poizkušamo 
za pasme ptičarjev, ki so pri nas 
najuporabnejše v največji meri, uva-
jati delovne in vzrejne standarde iz 
matičnih držav teh pasem.

Samo na tak način vidimo na-
predek pri vzreji in lovski uporabi. 
Kakršno koli odstopanje v smislu 
zniževanja standardov dela ali vzreje, 
ki veljajo v izvorni državi pasme, je 
nesprejemljivo!

Opravljeni preizkušnji Derby 
(ocenjuje se samo zasnove) in Solms 
(ocenjuje se zasnove in tudi osnov-
no delo psa po strelu) sta namreč 
pogoj za udeležbo na preizkušnjah 
višjega ranga, kot sta Mednarodna 
preizkušnja za nemške kratkodlake 
ptičarje IKP ali tudi Kleemanova 
preizkušnja. Pri nas so za preiz-
kušnje ptičarjev od devetdesetih 
let v uporabi prevedeni pravilniki 
Zveze lovsko uporabnih psov ( Jag-
dgebrauchshund Verband), kjer se 
ocenjujejo enaki predmeti, vendar v 
širšem točkovnem razponu. Zaradi 
primerljivosti doseženih rezultatov 
pri tej pasmi in izpolnjevanja po-
gojev za udeležbo na mednarodnih 
preizkušnjah j postalo nujno, da 
uvedemo pravilnika za Derby in 
Solms preizkušnji tudi v Sloveniji.

Derby je namenjen oceni de-
lovnih zasnov in značaja mladega 
nemškega kratkodlakega ptičarja, 
na osnovi katerih lahko sklepamo 
tudi o vzrejni vrednosti staršev in 
uspešnosti paritvene kombinacije . 
Predmeti ocenjevanja so nos, iska-
nje,stoja in vodljivost, oceni se tudi 
veselje do dela in poslušnost. Ves čas 
preizkušnje se ocenjuje tudi značaj 
psa, ki mora biti umirjen. Samo 
značajsko stabilni psi so namreč kos 
vsem nalogam, ki jih zahtevamo od 
te pasme in zato tudi edini primerni 
za vzrejo. Za razliko od jesenske 
vzrejne preizkušnje – Solms, kjer 
mora biti pes naučen osnovnega 
dela po strelu , na Derby preizkušnji 
ne ocenjujemo predmetov šolanja. 
Velja osnovno načelo: vsak pes naj 
dobi čim več priložnosti za delo in 
stik s pernato divjadjo, kot osnovo 
za ocene prirojenih zasno sodniki 
upoštevajo samo najboljše vtise dela, ki 
ga pes pokaže. Seveda je pomembno, 
da te zasnove svojega psa vodnik 
pravilno usmerja in vzpodbuja, le 
tako jih bo pes tudi lahko razvijal 
in pokazal.

Povabilu društva ljubiteljev 
ptičarjev sta se prijazno odzvali 
sodnici za ocenjevanje dela te pa-
sme gospa Marica Schumacher in 
gospa Ingeborg Volker-Engler iz 
Nemčije. Namen njihovega obiska je 
bil predstavitev kriterijev ocenjevanje 
dela psov, svoje vtise s preizkušnje pa 

bosta tudi prenesli Zvezi nemških 
kratkodlakih ptičarjev.

Na začetku preizkušnje je sod-
nik za ocenjevanje zunanjosti Vla-
do Kobal pregledal vse prisotne pse 
na morebitne grobe telesne napake, 
ki bi pse izključevale iz vzreje. Tak 
pregled psov je obvezen, ne glede 
na že morebitne dosežene telesne 
ocene – saj ga opravi sodnik, ki dobro 
pozna standard zunanjosti in vzrejni 
pravilnik. Pravilnik zahteva, da delo 
psov v vsaki skupini ocenjujejo trije 
sodniki , saj je na tak način izklju-
čena morebitna pristranska ocena, 
ali pomanjkanje strokovnega znanja 
posameznega sodnika. Kvalitete psov 
je potrebno oceniti temeljito , zato 
posamezna sodniška skupina lah-
ko oceni šest, izjemoma ob dobrih 
pogojih v lovišču največ osem psov 
v enem dnevu. Privedenih je bilo 
12 nemških kratkodlakih ptičar-
jev, ocenjevanje je potekalo v dveh 
sodniških skupinah v sestavi Marica 
Schumacher, Vojko Pirher , Franc 
Turnšek in Ingeborg Volker-Engler , 
Dragan Zemljič, Rudi Rakuša. Vsak 
pes je dobil večkrat priložnosti, da 
pokaže svoje kvalitete, ocenjeno pa 
je bilo samo najboljše delo, ki ga je 
pokazal. Mladi psi so namreč v delu 
še nezanesljivi, zato morajo dobiti več 
priložnosti, da lahko ocenimo njihove 
zasnove . Delo psov je nekoliko ovirala 
skoraj poletna temperatura. Vodji 
skupin Stanko Antolin in Stanko 

Hozjan sta z odličnim vodenjem na 
terenu poskrbela, da je preizkušnja 
potekala tekoče in bila končana pred 
popoldansko vročino. Sojenje je po-
tekalo dokaj usklajeno in pri ocenah 
posameznih psov med sodniki ni 
bilo večjih razhajanj, kar sta pohvalili 
tudi obe kinološki sodnici iz matične 
pasemske organizacije v Nemčiji. Ob 
koncu ocenjevanja dela smo v vsaki 
skupini komentirali posameznega 
psa, hkrati pa še enkrat presojali 
značaj – obnašanje odloženih psov. 

Da je kvaliteta vzreje nemških 
kratkodlakih ptičarjev v Sloveniji 
na pravi poti in zavidljivem nivoju, 
so pokazali rezultati na koncu pre-
izkušnje: devet privedenih psov je 
opravilo Derby s prvim nagradnim 
razredom, en pes v drugem in en 
pes v tretjem nagradnem razredu, 
en pes zaradi prevelike občutljivosti 
na strel preizkušnje ni opravil. Dva 
privedena psa sta za prikazano delo 
prejela najvišje možne ocene nosu 4° 
(odlično), ki se podelijo izjemoma in 
morajo biti tudi posebej utemeljene.

Prireditev smo zaključili s 
podelitvijo ocenjevalnih listov, 
diplom in spominskih kolajn ob 
prvem Derby-u v Sloveniji. Vodja 
preizkušnje, sodnica Marica Schu-
macher, je pohvalila delovne zasno-
ve in zunanjost privedenih psov in 
tako tudi vzrejo te pasme pri nas, 
prav tako organizacijo prireditve. 
Svoje dobre vtise bo prenesla tudi 
vodstvu Zveze nemških kratkodlakih 
ptičarjev. Ob tej priložnosti se še 
enkrat želimo zahvaliti sodnicama 
Ingeborg Volker-Engler in Marici 
Schumacher, ki sta se povabilu odzvali 
brez zahtev po povračilu kakršnih 
koli stroškov, lovišču LPN Fazan 
Beltinci, vodjem terenov in vsake-
mu posamezniku, ki je kakorkoli 
pomagal pri izvedbi preizkušnje 
Derby. Vodniki, sodniki in ostali 
privrženci nemškega kratkodlakega 
ptičarja se v jeseni ponovno srečamo 
na jesenski vzrejni preizkušnji te 
pasme imenovani Solms!
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Specialna razstava 
CAC-SLO, FCI VII 
skupine 26. maja 
2018 v organizaciji 
Društva ljubiteljev 
ptičarjev in Vzrejne 
komisije
Vilko Turk 

Dne 26. maja. 2018 sta Društvo ljubiteljev ptičarjev in Vzrej-
na komisja organizirala specialno razstavo FCI VII skupine 
CAC- SLO v Lovski družini Boris Kidrič. Vodja prireditve je 

bil Vilko Turk, strokovni vodja Rudi Rakuša, delegat KZS pa Darko 
Grošelj. Sodnik za nemške kratkodlake ptičarje in žimavce je bil Ivan 
Traven, za ostale pasme pa Alenka Pokoren.

Izbrani so bili:     
•	 Najlepši mladič
•	 Najlepši najmlajši pes
•	 Najlepši mladi pes
•	 Najlepši delovni pes
•	 Najlepši veteran
•	 Najlepši zreli pes
•	 Prvaki
•	 Veterani
Prvaki pasem so prejeli pokale, podeljeni so bili pokali za prvo, drugo 

in tretje mesto, in sicer za najlepšega delovnega psa. Podeljeni so bili 
tudi pokali za prvo, drugo in tretje mesto, za najlepše pse razstave. Za 
najlepšega psa razstave je bil razglašen Jag Svetilovrenc z vodnikom 
Brankom Valentanom. Razstave se je udeležilo sedemintrideset psov 
VII FCI skupine. Velika zahvala gre vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
k odlični izvedbi razstave, še zlasti pa Lovski družini Boris Kidrič.

fotoreportaža
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Uporabnostna preizkušnja po krvni sledi 
– 6. memorial Vladimirja Pleničarja
Dragan Zemljič dr. vet. med.

V soboto 23.06.2018 je Dru-
štvo ljubiteljev ptičarjev v 
LPN Fazan Beltinci izvedlo 

uporabnostno preizkušnjo po krvni 
sledi, poimenovano po priznanem 
slovenskem vodniku ptičarjev Vla-
dimirju Pleničarju.

V petek 22.06.2018 so zvečer 
sodniki Brezovšek Zdravko, Vojko 
Pirher in Vlado Vesel položili krvne 
sledi v skladu s pravilnikom. Pri 
polaganju sledi in pri sami izvedbi 
preizkušnjesva pomagala vodja pre-
izkušnje Zemljič Dragan in vodja 
na terenu Antolin Stanko.

Prijavljenih je bilo pet vodnikov, 
s tremi kratkodlakimi ptičarji, enim 
žimavcem in burbonskim ptičarjem. 
Vsi prijavljeni so se preizkušnje tudi 

udeležili. Na konec sledi, do polože-
nega kosa srnjadi, sta uspešno prišla 
vodnik Ivan Šincek in kratkodlaka 
ptičarka Kala Lovrenška z dvema 
popravkoma in tretjim nagradnim 
razredom.

Kljub temu, da so bile vremen-
ske razmere ugodne – zadosti vlage , 
razmeroma hladno – , ostalivodniki 
s svojimi psi preizkušnje niso opravili. 
Menim, da so vodniki s privedenimi 
psi vložili premalo truda v šolanje po 
umetni krvni sledi. Ptičar namreč 
išče prirojeno z visokim nosom in 
hitrim tempom, delo po krvni sledi pa 
zahteva ravno nasprotno, zato mora 
imeti pes za seboj kar nekaj umetnih 
sledi, skratka mora biti naučen, da sled 
izdeluje počasi in z nizkim nosom!

Opravili smo jesensko vzrejno 
preizkusnjo „Solms“
Vojko Pirher

Tako to vzrejno preizkušnjo 
imenujejo v Nemčiji, ki je 
matična dežela nemskih 

kratkodlakih ptičarjev. Ta pasma 
ptičarjev je najštevilčnejša na svetu. 
Odlikujejo jih odlične lovske zasnove: 
kvaliteta nosu, hitro sistematično 
iskanje, trdna stoja na pernato in 
dlakasto divjad, vodljivost in uboglji-
vost. Uporabni so pri delu na pernato 
vodno divjad ter pri delu v gozdu, 
grmarjenju, šarjenju in krvni sledi. 
Trden značaj je osnovni pogoj za 
ptičarjevo vsestransko lovsko upo-
rabnost in temu moramo pri vseh 
preizkušnjah posvečati posebno 
pozornost. Oskar Sahre „ legenda 
pri rejcih nemških kratkodlakih

ptičarjev“ je v svoji knjigi „Lovsko 
uporaben pes“ ( Jagdgebrauschhund) 
zapisal: » Glede lovskih zasnov, kot 
so nos, iskanje, stoja in hitrost na 
polju smo dosegli praktično vse 
in več ali bolje ni treba. Posebno 
pozornost pa moramo posvečati 
trdnosti značaja pri tej pasmi. Trden 
značaj in umirjenost psa je osnovni 
pogoj za njegovo vsestransko lovsko 
uporabo pri vseh vrstah lova, pred 
in po strelu. Psi s trdnim značajem 
so praviloma težje vodljivi, vendar 
v rokah veščega vodnika – lovca, 
sposobni opraviti tudi najzahtevnejše 
naloge, ki jih vodniki zahtevamo pri 
vsestranski lovski uporabi.«

Preizkušnjo je organiziralo Dru-
štvo ljubiteljev ptičarjev Slovenije. 
Dosledno po zahtevah pravilnika 
izvedena preizkušnja je eden od 
osnovnih pogojev za vzrejo in za 
udeležbo na nemških mednarodnih 
preizkušnjah ptičarjev kot sta IKP 
(Internacionale Kurzhar Prufung) in 
KS (Kleman zieger Prufung). Obe 
mednarodni preizkušnji organizira 
izmenoma vsako drugo leto Zve-
za nemških kratkodlakih ptičarjev 
Nemčije in se je udeležujejo vodniki 
ptičarjev s celega sveta.

Na naš „Solms“ so prijavili 7 do 
dve leti starih psov. Privedenih je bilo 
6. Kinološki sodnik za zunanjost in 

delo ptičarjev Dragan Zemljič je v 
skladu z zahtevanim protokolom 
privedene pse telesno pregledal in po 
zapisu telesnih vrlin in napak, ki so 
bile vnešene v posebne formularje, 
smo se podali na polje.

Vodja sodniškega zbora je bil 
Franc Turnšek, pomagala sta mu 
Rudi Rakuša in Sašo Ferenčič. Pse 
smo preizkušali na poljih med Iža-
kovci in Melinci. Značilnost te pre-
kmurske krajine so dolge ozke njive 
različnih poljskih kultur in zarasti, 
ki jih drugod po Sloveniji skoraj 
več ni. Pred pričetkom pa so bili v 
primerne zarasti vloženi fazani iz 

umetne vzreje. Pse smo preizkušali 
najprej v delu na polju pred in po 
strelu. Pokazali so primerno iskanje, 
pri čemer sta dva psa iskala neko-
liko manj intenzivno in nekoliko 
prekratko, za kar sta prejela oceno 
dobro (3). Pri preizkusu mirnosti 
na strel so bili vsi korektni. Od na-
daljnjega preizkušanja smo izločili 
psa Alona Krebil vodnika Martina 
Sunka iz Avstrije, ker ustreljenega 
fazana ni hotel prinesti vodniku. Po 
opravljenih dveh turnusih iskanja 
na polju ter po opravljenih vlečkah s 
pernato in dlakasto divjadjo smo pse 
preizkušali še v disciplinah vodnega 

dela. Pes Akir Krebil vodnika Albina 
Flutherja iz Avstrije ni hotel iti v 
vodo in je bil zato izločen. Po strelu 
je vodo zapustil ASH Waterfield 
vodnika Ivana Nemca in bil prav 
tako izločen. Uspešni v vodi so bili 
preostali trije psi, pri čemer je naj-
boljše delo prikazal rjavec Alegro 
Watefield vodnika Gorazda Fišerja 
iz Ljutomera. Tudi sicer je bil ta pes 
najboljši udeleženec preizkušnje. 
V vseh preizkusnih predmetih na 
polju in v vodi je dosegel najvišje 
možne ocene prav dobro (4) in se 
uvrstil v I. nagradni razred.

Preizkušnjo sta še opravila pes 
in psica vodnika Ivana Travna. Pri 
iskanju sta bila ocenjena z dobro 
oceno (3) in se zato uvrstila v II. 
nagradni razred. Gre za psa Timona 
in Ulo iz psarne Adin Don. Psička 
Ula je preizkušnjo uspešno opravila 
z nedopolnjenimi osmimi mesci 
in smo ji pri skupni oceni pripisali 
oznako J kar pomeni, da je v sta-
rosti manj kot enega leta uspešno 
opravila to preizkušnjo. Ob odlični 
organizaciji in logistiki za katero 
vedno poskrbita Tina Jež in Vilko 
Turk, smo v beltinški ribiški koči 
opravili vse formalnosti razglasitve 
rezultatov. Preizkušnja je potekala 
v gojitvenem lovišču Fazan Beltinci, 
za kar gre še posebna zahvala vodji 
lovišča Draganu Zemljiču. Ob koncu 
zapisa naj opišem še vreme, ki je 
lahko pri tovrstnih preizkušnjah še 
kako pomembno. Bilo je oblačno s 
temperaturo okrog 15stopinj. Veter 
je bil primeren – enosmeren. Na 
zarasteh, kjer je bila vložena div-
jad, je bilo nekolikopreveč vlage, ki 
je psom pri zaznavanju divjadi in 
pri stoji povzročala manjše težave. 
Prepričan sem, da smo preizkušnjo 
organizirali in izvedli na zavidljivi 
strokovni ravni, za kar gre zahvala 
vsem, ki so pri tem kakor koli pri-
pomogli. Vsem še enkrat hvala v 
imenu Društva ljubiteljev ptičarjev 
in mojem, ki sem bil tokrat vodja 
preizkušnje.
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Sežunov memorial 2018
Vojko Pirher

Državno širšo poljsko preiz-
kušnjo ptičarjev (CACT), 
Memorial Bogdana Sežuna 

v organizaciji Društva ljubiteljev 
ptičarjev in vzrejne komisije smo 
izvedli 6. 10. 2018 v lovišču LD Po-
lenšak – Dornava. Zahvala gre tudi 
vodstvu in članom lovske družine in 
LD Desternik, kjer smo pse preiz-
kušali vodi. Vodja preizkušnje je bil 
član LD Dornava Polenšak izkušeni 
kinolog Ivan Šincek, za kar mu gre 
posebna zahvala. Vodja sodniškega 
zbora je bil Vili Postružnik, kot 
sodniki pa so sodelovali še Rudi 
Rakuša, Nataša Gederer in Viktor 
Čuden. Za strokovnega vodjo sem bil 

zadolžen podpisani, vendar ob veščih 
domačih pomočnikih posebnega dela 
nisem imel. Delegat KZS je bil g. 
Rus, ki na potek preizkušnje ni imel 
pripomb in je na zaključku prireditve 
vse organizatorje pohvalil in se jim 
zahvalil za opravljeno delo. Vreme 
nam je bilo naklonjeno, zarasti na 
polju obsežne in primerne, primerne 
so bile tudi vodne površine v gozdu 
ob bivši opekarni Žabjak. Psi so ob 
takšnih pogojih lahko prikazali vse 
prirojene zasnove in priučenost. Delo 
na vodi sta ocenjevala Postružnik 
in Gedererjeva, na polju pa Rakuša 
in Čuden. Na polju smo uporabljali 
divjad iz umetne vzreje in poskrbeli, 

da so psi pokazali zasnove in pri-
učenost, do katere pa lahko privede 
le veščost in marljivost vodnika. 

Zmagala je žimavka Štefana 
Hohegerja Pati Mursko Črnska, 
ki je dosegla 211 točk in I.a nagradni 
razred; podeljen ji je bil tudi CACT. 
Vodnik je prejel prehodni pokal 
Društva ljubiteljev ptičarjev in pokal 
za doseženo I. mesto. Z dosežen-
imi208 točkami in I. b nagradnim 
razredom Rez,CACT je bil drugi 
nemški kratkodlakar Justus von 
Neuarenberg z vodnikom Francem 
Turnškom. Tretje mesto je osvojila 
žimavka Ajša vom GSHT z vod-
nikom Aljošo Šoba z 207 točkami 

in I. c nagradnim razredom. Mladi 
kratkodlakar Art Wotterfild Saše 
Ferenčiča je z 202 točkami in II. a 
nagradnim razredom osvojil četrto 
mesto. Peto mesto je dosegel Aleksan-
der Koser s psom Zorkova Capka  
Aron z doseženimi 185 točkami II. 
b nagradni  razred. Kot zmeraj, sta 
za vso logistiko poskrbela Vilko 
Turk in Tina Jež za kar gre zahvala 
tudi njima. Velika zahvala gre tudi 
sinu Bogdana Sežuna, Ferdinadu 
in njegovi soprogi ,da nas vsako 
leto obiščeta, kajti zato dobivamo 
še večjo moč za organizacijo mem-
oriala tako velikega kinologa, kot 
je bil Bogdan Sežun.  
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Vsestranska uporabnostna 
preizkušnja ptičarjev, mojstrski 
preizkus vodnika in psa
Vojko Pirher

Devetindvajseto vsestransko 
uporabnostno preizkušnjo, 
VUP ptičarjev, je organizi-

ralo Društvo ljubiteljev ptičarjev in 
vzrejna komisija 20. in 21. oktobra 
2018 v lovišču LD Boris Kidrič. Ob 
odstopu lovišča so nam nudili po-
moč njihovi izkušeni lovci, ki je pri 
disciplinah gozdnega dela neizmerno 
pomembna. Za ves trud vodstvu 
lovske družine in prizadevnim članom 
najlepša hvala. Zahvala gre tudi vodji 
preizkušnje Vilku Turku za odlično 
povezovanje preizkušnje (VUP). 
Hvala strokovni vodji Lidiji Šmi-
goc,delegatu KZS Andreju Emihu 
in Tini Jež za administrativna dela. 

Zbrali smo se v soboto, 20. ok-
tobra in po otvoritvi opravili preiz-
kus prinašanja lisice čez zapreko. S 
sodniškim kolegom Brezovškom in 
prizadevnim domačinom Milanom 
Turkom smo odšli polagat krvne 
sledi. Sled mora biti dolga 400 m, 
uporabljene mora biti 2,5 dcl krvi. 
Prijavljenim oblajačem in pokazačem 
se sled podaljša še za 200 m, kjer 
mora biti na koncu položen mrtev 
kos velike divjadi. 

Postružnik in Rakuša pa so pse 
preizkušali in ocenjevali v ostalih 
disciplinah gozdnega dela. Po kratki 
malici in po preteku cca treh ur smo 
pričeli z ocenjevanjem dela psov na 
krvni sledi. Vsi trije prijavljeni in 
udeleženi psi so delo opravili brez 
napak. Pena Silesia je dobila za izde-
lano sled najvišjo oceno 4. Odložena 
ob kosu srnjadi je bila korektna. 
Žimavec Dux Dragana Zemljiča je 
sled opravil brez napak. Izkazal se 
je kot glasen pokazač mrtve divjadi. 
Spuščen na prosto iskanje je kos 
srnjadi našel, ga ovohal in oblajal in 
se ob občasnem oglašanju (lajanju) 
vrnil do vodnika. Enako uspešen 
je bil tudi kratkodlakar Pen Darka 
Miklavčiča. Pri prostem iskanju je 
kos srnjadi brez težav našel, zgrabil 
prinosilo za pokazanje in se z njim 
v gobcu vrnil k vodniku ter ga nato 
odpeljal do najdenega kosa divjadi. 

S kolegom Brezovškom sva zato 
vsem trem psom zapisala najvišje 
ocene in vodnikom čestitala za 
odlično opravljeno delo. V nede-
ljo, 21. oktobra so psi opravili še 
delo na polju in v vodi. Vsi psi so 
dokazali odlične lovske zasnove in 
primerno ter pravilno izšolanost. 
Izstopal je nemški žimavec Dux v. d. 
Huttruper Heide vodnika Dragana 
Zemljiča. Dosegel je 320+12 točk in 
I. a nagradni razred. Kratkodlakar 
Bon Pan Penati Darka Miklavčiča 

je dosegel izvstnih.312+12 točk in 
I. b nagradni razred. Uspešna je 
bila tudi Pena Silesija, ki je le nekaj 
točk izgubila pri ocenah priučenih 
predmetov. Dosegla je292 točk in 
III. a, nagradni razred. Prepričan 
sem, da bo njen prizadevni vodnik 
Ivan Nemec s pridobitvijo še nekaj 
izkušenj odpravil še te manjše po-
manjkljivosti. Uspešno opravljena 
VUP. ptičarjev je mojstrski izpit 
vodnika in psa. Vsi trije vodniki 
so bili uspešni in jim zato izrekam 

vse čestitke. Njihov uspeh naj bo 
spodbuda vsem ostalim vodnikom 
in ljubiteljem ptičarjev, ki bodo svo-
je pse pripravljali za ta najzahtev-
nejši preizkus v vsestranski lovski 
uporabnosti. Naj na koncu zapisa 
spomnim na nam znani, a mlajšim 
lovcem in kinološkim organizatorjem 
prepogosto pozabljeni rek, ki ga je 
ob izdaji določil o tekmah ptičarjev, 
davnega 1927 leta, zapisal dr. Janko 
Lokar » Lovec brez psa je kakor 
jezdec brez konja.«
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Vzrejni pregled ptičarjev 2018 
Predsednik VK za ptičarje, Vojko Pirher 

Lovska družina Žalec nam 
je odstopila svoj dom na 
Rinki, kjer smo 1. decembra 

opravili letošnji vzrejni pregled. 
Privedenih je bilo sedemnajst 
nemških kratkodlakih ptičarjev, 
dva nemška žimavca, štirje kratko-
dlaki vajmaranci,dve kratkodlaki 
madžarski vižli in en angleški seter. 
Splošna ugotovitev vzrejne komisije 
je, da je vse preveč psov v rokah 
nelovcev, kar za ptičarsko vzrejo 
ni dobro! Na zadnjem zboru sod-
nikov VII. FCI skupine smo sprejeli 
sklep, da morajo pse na ptičarskih 
preizkušnjah voditi lovci. S tem 
sklepom se približujemo zahtevam 
matičnih pasemskih organizacij, 
kjer mora biti lastnik in vodnik 
psa lovec. Lovec, lastnik ptičarja je 
prvi odgovoren, da ugotovi prim-
ernost zasnov in trdnost značaja 

svojega psa. Šele nato se odloči, 
ali bo ob zadostitvi vsem ostalim 
zahtevam psa uporabljal za vzrejo. 
Ko sem sam postajal vodnik, rejec 
in pozneje tudi sodnik za delo in 
zunanjost ptičarjev, so me mentorji 
v prvi vrsti podučili, da je prvo in 
osnovno vodilo poštenost človeka in 
ne hlepenje po denarju in zaslužku. 
Eden najuglednejših predsednikov 
zveze nemških kratkodlakih ptičar-
jev Nemčije, dr. Bihain je večkrat 
povedal in tudi zapisal: »Ko bo v 
kinologiji lovskih pasem psov pričel 
prevladovati pohlep po zaslužku, bo 
slednja stopila na pot uničenja«. V 
sled navedenega je vse več psov, pri 
katerih ugotavljamo neprimernost 
značaja. Slednje ugotavljamo že 
na telesnih ocenjevanjih, ko so psi 
nemirni pri merjenju in pregledu 
zobovja. Pri lovskem preizkušanju pa 

značajske pomanjkljivosti ugotovimo 
pri preizkušanju iskanja na polju 
in v vodi po oddanem strelu. Plah 
pes se strela ustraši in z delom 
preneha. »Pravega« pa bo strel 
na vodo ali v zrak spodbudil k še 
intenzivnejšemu delu. Dober test 
značaja je tudi obnašanje psa ob 
vodniku med izvajanjem pogona, 
kjer morajo streljati gonjači in tudi 
vodnik psa. Tak preizkus so že 
pred leti uvedli pri Zvezi nemških 
žimavcev Avstrije (Zuchteignung 
Prufung). Takšen preizkus zahtevajo 
in izvedejo po vseh zahtevanih in 
že opravljenih pomladanskih in 
jesenskih preizkušnjah, kjer so psi 
trdnost značaja že dokazali, na ta 
način pa jo preverijo še enkrat.

Na pregledu smo ugotovili kar 
nekaj neopravičenih odličnih ocen. 
Pri lastnikih psov pa pretirano željo 

– zahtevo po »odličnosti« njihovih 
psov. Slednje je povezano z vse 
številnejšim vodenjem ptičarjev na 
najrazličnejše razstave, kjer vodniki 
z veščim postavljanjem in prikrivan-
jem telesnih hib in napak dosegajo 
lepotne šampionate in je na koncu 
le »lepota« merilo za vzrejanje in 
prodajanje vse dražjih mladičev. Na-
vedeno s pošteno vzrejo vsestransko 
uporabnih psov nima nič skupnega 
in te pasme glede njihove lovske 
uporabnosti nepovratno uničuje. 

Pregled je opravila vzrejna 
komisija v sestavi: Nataša Geder-
er, Vlado Kobal, Saša Volarič in 
podpisani. Pri administriranju 
sta večino dela opravili Nataša 
Gederer in Tina Jež, za kar jima gre 
posebna zahvala. Še enkrat hvala 
domačim lovcem in gospodinji 
lovskega doma.
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VZREJNI PREGLED PTIČARJEV       
DATUM: 01.12.2018        
Sodniki: Vojko Pirher, Vladimir Kobal, Nataša Gederer 
Kraj: Žalec
Član VK: Saša Volarič             
    
               
          
Zap. Št. Ime psa Spol Poležen Vpisan v SLR Vzreditelj       
Lastnik Naslov Poštna št. Pošta HD/ED/OCD DNA profil Delovni izpit Telesna ocena Vzrejna 
vrednost Veljavnost / opombe          

PASMA: Nemški kratkodlaki ptičar            
             

1. Rune Raidha Adin Dom Ž 2/24/2015 SLRNkp-003208 Andreja Strajnar Siv Brit 
Kuhl Martinja vas pri Mokronogu 46 8230 Mokronog HD-A1, OCD-frei da 
D1,S1,BTR,VGP1,HN odlično  primeren za vzrejo trajno       
   
2. Scott Adin Dom M 2/25/2016 SLRNkp-003263 Andreja Strajnar    
Tina Kozlevčar Javorje 4B 1275 Šmartno pri Litiji HD-A,  ED-0 da PZP, JZP, PZPI odlično 
primeren za vzrejo trajno          

3. Taj Adin Dom M 4/1/2017 SLRNkp-003351 Andreja Strajnar Danijel Markič Medvedje 
Brdo 55 1373 Rovte HD-A,  ED-0 da PZP, JZP odlično primeren za vzrejo trajno  
        
4. Aya Radomljska Ž 4/5/2017 SLRNkp-003362 Marjanovič Saša    
Matjaž Bogataj Seljakovo naselje 5 4000 Kranj HD-A da PZP, JZP prav dobro primeren 
za vzrejo trajno          

5. Nox Lovrenški M 6/29/2017 SLRNkp-003391 Vilko Turk    
Flajnik David Škofja Gora 35 3254 Podčetrtek  da PZP, JZP prav dobro  
          
6. Timon Adin Dom M 4/1/2017 SLRNkp-003350 Andreja Strajnar    
Urška Kuster Velike Vrhe 19 1295 Ivančna Gorica  da D1, S2,  JZP odlično   
         
7. Tessa Adin Dom Ž 4/1/2017 SLRNkp-003352 Andreja Strajnar    
Milan Fajdiga Mali otok 17 6230 Postojna HD-A,  ED-0 da PZP, JZP odlično primeren 
za vzrejo trajno          

8. Brina Lutverska Ž 6/27/2016 SLRNkp-003319 Vesel Vlado    
Vlado Vesel Lutverci 51 9253 Apače HD-A da PZP, JZP prav dobro primeren 
za vzrejo trajno          

9. Shiva Adin Dom Ž 2/25/2016 SLRNkp-003270 Andreja Strajnar    
Carmen Fatur Cesta Cirila Kosmača 51A 1211 Ljubljana-Šmartno HD-A,  ED-0 da PZP, 
JZP odlično            

10. Nel Lovrenški M 6/29/2017 SLRNkp-003389 Vilko Turk    
Milan Turk Njiverce, Ul. Nikole Tesle 17 2325 Kidričevo  da PZP, JZP 
odlično            

11. Nia Lovrenška Ž 6/29/2017 SLRNkp-003395 Vilko Turk    
Vilko Turk Lovrenc na Dravskem polju 66A 2324 Lovrenc Dr. Polju  da D1, PZP, JZP 
odlično            

12. Ashley Waterfield Ž 16..2016 SLRNkp-003340 Nemec Ivan    
Peter Primc Strma pot 2 6000 Koper HD-A da D2, JZP odlično primeren za vzrejo trajno  
        
13. As od Novaka M 3/8/2017 SLRNkp-003365 Novak Zlatko (HR)   
Boštjan Lipar Blatno 25 8255 Pišece HD-B da D1, PZP, JZP prav dobro primeren 
za vzrejo trajno          

Zap. Št. Ime psa Spol Poležen Vpisan v SLR Vzreditelj       
Lastnik Naslov Poštna št. Pošta HD/ED/OCD DNA profil Delovni izpit Telesna ocena Vzrejna 
vrednost Veljavnost / opombe          

14. Nik Lovrenški M 6/29/2017 SLRNkp-003394 Vilko Turk    
Jože Remic Savinjska cesta 20 3331 Nazarje  da PZP, JZP odlično    
        
15. Boy iz Doline Baira M 4/30/2016 SLRNkp-003347 Šećerov Dušan (Srb.)  
Andrej Merslavič Mostec 20 5257 Dobova HD-A da PZP, JZP odlično primeren 
za vzrejo trajno          

16. Angie Waterfield Ž 16..2016 SLRNkp-003341 Nemec Ivan     
Vilma Alina Šoba Pečovje 28 3220 Štore HD-A  D1, PZP odlično ko 
opravi ŠPP           

17. Ebbla od Gložinića Ž 3/14/2017 SLRNKp-003451 Gložinić Miroslav (HR)  
Miha Simunović Zajesevnik - del 4 1221 Motnik HD-A,  ED-0 da JZP   dlično primeren 
za vzrejo trajno 

         
PASMA: Kratkodlaki weimaranec            
             

18. Grmadski Weimaraner Don Val M 4/2/2017 SLRWpk-000191 Borut Lončar  
Nika Smrkolj Valvazorjeva 9 1411 Izlake HD-A da PZP, JZP odlično primeren za 
vzrejo trajno          

19. Casa de Juno yoư ve got the look Ž 12/15/2016 SLRWpk-000217 Joao Soares & Rute Soares 
Darja Lah Cesta Krimskega odreda 25 1360 Vrhnika HD-A  JZP odlično primeren za 
vzrejo trajno          

20. Grmadski Weimaraner Dona Zynga Ž 4/2/2017 SLRWpk-000189 Borut Lončar 
Ajda Košak Pristavlja vas 19 1296 Šentvid pri Stični HD-A,  ED-0 da JZP odlično primeren 
za vzrejo trajno          

21. Infinity Moon Blue Ace M 7/19/2017 SLRWpk-000199 Mojca Rebernak   
Klemen Korbar in Lea Pulec Volčja draga 93B 5293 Volčja draga  JZP prav dobro  
          

PASMA: Kratkodlaka madžarska vižla           
              

22. Boyd Bayetty M 7/28/2017 SLRMvk-000229 Bednarova Hana, Češka   
Mateja Gorenšak Cajhen Rožna dolina cesta II 24A 1000 Ljubljana  da PZP, JZP odlično  
          
23. Loti M 6/11/2017 SLRMvk-000212 Martinčič Stjepan     
Samo Mušič Pšata 73 1262 Dol pri Ljubljani   JZP prav dobro    
        

PASMA: Nemški žimavec             
            

24. Rubi Mursko - Črnska Ž 3/6/2017 SLRNž-001875 Štefan Hoheger   
Nejc Lavrinc Križate 1A 1251 Moravče HD-A da PZP, JZP odl/odl primeren za 
vzrejo trajno          
25. Dux v.d. Huttruper Heide M 3/21/2017 SLRNž-001910 Susane Kroger   
Dragan Zemljič Cesta na vilo 2 9240  Ljutomer HD-C PZP, JZP, VUP odl/pbd vzrejna prepoved  
         

PASMA: Angleški seter             
            

26. Lana Ž 6/23/2016 SLRAs-000128 Milan Krstin (Srb)    
Pija Rep Gradiška 2a 2211 Pesnica pri Mariboru  PZP, PPA prav dobro  
              
             

           Predsednik VK za ptičarje: 
           Vojko PIRHER
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Občni zbor Društva ljubiteljev ptičarjev 
16. 3. 2018 v LD Boris Kidrič
Predsednik DLP Vilko Turk I.r

Bil je petkov večer 16.3.2018 
ob 18 uri, ko je potekal ob-
čni zbor Društva ljubiteljev 

ptičarjev v prostorih lovskega doma 
Boris  Kidrič. Zbralo se nas je oko-
li sedemdeset članov in gostov, da 
prisluhnemo poročilom za preteklo 
leto.Po poročilih je bilo razbrati, da 
društvo deluje dobro , da so bile vs 
realizirane e preizkušnje, ki so bile 
planirane za leto 2017. Bila je tudi 
specialna razstava CAC-SLO,ki je bila 
zelo dobro obiskana. V poročilih je 
bila predstavljena tudi knjiga šolanih 
psov, v katero je bilo vloženega veliko 
truda v preteklem letu. V Knjigi 
šolanih psov ptičarjev so zbrani 
vsi vpisi slovenskih psov ptičarjev 
in tujih psov, ki so pri nas opravili 
VUP, od prvega psa pa do leta 2017. 
Za knjigo šolanih psov ptičarjev so 
zaslužni Goran Peršin,Saša Volarič  
in oblikovalec Martin Fujan. Ko-
nec leta smo podelili vsem našim 
članom koledarčke ,voščilnice in 
knjigo šolanih psov ptičarjev. V 

društvu ljubiteljev ptičarjev in 
vzrejni komisiji se zavzemamo za 
napredek in smo pod svoje okrilje 
vzeli vzrejne preizkušnje za nemške 
kratkodlake ptičarje, Derby, Solms, 
AZP. Prevedli smo vse pravilnike 
in ocenjevalne liste, ki so potrebni 
za preizkušnje. Zgoraj navedene 
preizkušnje so povsem vzrejnega 
pomena in tesna povezava z matično 
pasemsko organizacijo ter pogoj za 
udeležbo na preizkušnjah nemških 
kratkodlakih ptičarjev IKP, Kleema-
nova preizkušnja. Kot predsednik  
DLP se zavzemam, da je čim večje 
število preizkušenj, ki so koristne 
za različne oblike lova. Bilo je kar 
nekaj koristnih predlogov in pohval 
za delovanje društva s strani članov. 
Posamezniki želijo , da so preiz-
kušnje po vseh regijah v  Sloveniji.  
Pa vendarle ni enostavno, naleteli 
smo že na neuspehe nekaj dni pred 
samo preizkušnjo.  Tukaj bi izkoristil 
priložnost in vam priporočam, da 
se preizkušenj udeležujete, kjerkoli  

jih prirejamo oziroma v katerikoli 
regiji, ker v slogi je moč. Gostje in 
člani, ki so poslušali posamezna  
poročila, so bili zadovoljni, da se 
društvo trudi v dobrobit ptičar-
ske kinologije. Predsednik Zveze 
lovskih družin Ptuj - Ormož dr. 
Srečko  Feliks Krope je zastopal 
LZS, Komisijo za lovsko kinologijo 
pri LZS in območno zvezo Ptuj 
Ormož. Vsaka izmed teh naštetih 
je prejela bronasto plaketo: zahvala 
za minulo delo. Dr. Srečko Feliks 
Krope je bil odlikovan z srebrnim 
znakom za kinološke zasluge. Z 
bronasto plaketo je bila odlikovana 
Zveza lovskih družin Maribor, ki jo je 
prejel predsednik Marijan Kselman.  
Zahvala gre Lovski družini Tabor 
Dornberg Branik, odlikovana je bila 
z bronasto plaketo DLP. Članom 
DLP so bili podeljeni zlati znak za 
kinološke zasluge – dvakrat, srebrni 
znak za kinološke zasluge desetkrat 
in srebrna plaketa vzrediteljem, Du-
šanu Jurkasu za psarno KREBIL, 

Mateju Lahu za psarno Hudobreg 
in Tatjani Klinar za psarno Belšce. 
Z  zlato plaketo društva ljubiteljev 
ptičarjev je bila oblikovana Druži-
na Sežun za neizmerno požtvoval-
nost do društva, za pozornost in 
spremljanje preizkušenj Memorial 
Bogdana Sežuna, za moralno in 
finančno podporo  društvu. V DLP 
smo bili počaščeni  zaradi udeležbe 
na občnem zboru sina Ferdinanda  
Sežuna in njegove soproge, hvala še 
enkrat. Zahvala gre vsem lovskim 
družinam, posebej še lovski družini 
Boris Kidrič, vsem posameznikom, 
članom DLP,  ki so kakorkoli po-
magali društvu, upravnemu odboru 
DLP, vzrejni komisiji, komisiji za 
lovsko kinologijo pri LZS, saj brez 
finančnih sredstev ne bi mogli izvesti 
preizkušenj. Hvala predsedniku 
KZS za udeležbo in sodelovanje 
skozi celotno leto.

Lovsko kinološki pozdrav! 

Izjemen uspeh slovenskih vodnikov 
ptičarjev
Saša Volarič

Ko sem premišljeval, kako 
bi naslovil članek sem med 
drugim imel v mislih tudi 

besedo elita. Na Dr. Kleemannovi 
preizkušnji se namreč vsaki dve leti 
zberejo resnično elitni nemški 
kratkodlaki ptičarji iz celega sveta. 
Preizkušnja velja za elitno tudi zato, 
ker so pogoji za sodelovanje na njej 
zelo zahtevni. Tako pogoje kot samo 
preizkušnjo smatrajo nekateri za 
najzahtevnejše na področju lovske 
kinologije. Dr. Paul Kleemann je 
bil človek, ki je pomembno zazna-
noval razvoj nemškega kratkodla-
kega ptičarja in matične pasemske 
organizacije ob koncu 19. in v prvi 
polovici 20. stoletja. Veljal je za eno 
osrednjih figur svojega časa na po-
dročju lovske kinologije. Vpliv 
njegovih spoznanj in prizadevanj 
je še danes opazen še posebej pri 
vzreji nemškega kratkodlakega 
ptičarja. Med drugim je zagovarjal 
stališče, da so tako pomladanska 
vzrejna preizkušnja (PZP), jesenska 
vzrejna preizkušnja ( JZP) kot tudi 
vsestranka uporabnostna preizkuš-
nja (VUP), skupaj s telesno oceno 
psa, pomemben instrument pri 
usmerjanju vzreje. Prva Dr. Klee-
mannova preizkušnja se je odvija-
la leta 1939 in sicer samo za pse. 
Leta 1953 so preizkušnjo razširili 
tudi na vodno delo in na njej so 
lahko nastopile tudi psice. Pogoji, 
ki jih morajo psi izpolnjevati, da 
lahko sodelujejo na takšni preiz-
kušnji so naslednji: na treh priz-
kušnjah »Derby« (PZP), »Solms« 
( JZP) in »AZP« (ŠPP) mora pes 
vsaj dvakrat osvojiti 1. nagradni 
razred, pri čemer je za vsako pre-
izkušnjo dovoljena ena ponovitev. 
Sam »Derby« ni dovolj, je pa ne-
ophodno potreben. Poleg tega mora 
pes s prvim nagradnim razredom 
opraviti vsestransko uporabnostno 
preizkušnjo (VUP). Telesna ocena 
psa mora biti vsaj prav dobro. 
Opravljen mora imeti preizkus 
ostrosti v lovski praksi, preizkušnjo 
iskanja izgubljenega po sledi (Vbr), 
ki je pri nas ne organiziramo ali 

namesto slednje uspešno opravlje-
no uporabnostno preizkušnjo v 
delu po umetni krvni sledi. Po-
membno je tudi to, da ima pes 
slikane kolke in sicer z oceno A1 
do največ B2. Načelo, ki mu preiz-
kušnja sledi in jo dela tako edin-
stveno, je na eni strani zelo eno-
stavno po drugi pa izredno učinkovito. 
Elitne predstavnike pasme dobimo 
samo z izbiro najboljših osebkov, 
hkrati pa tudi pri vzreji počnemo 
isto. Celotna vzreja tako temelji na 
skupnem imenovalcu, ki pravi, da 
iz določenega legla izberemo le 
najboljše osebke, s katerimi kasneje 
vzrejamo. V preteklosti se je šte-
vilo sodelujočih psov na Kleemanno-
vi preizkušnji iz leta v leto poveče-
valo, kar je tudi za organizatorje 
predstavljalo določen problem. 
Dolga leta je bila preizkušnja or-
ganizirana spomladi, ko so psi na 
poljih iskali pare poljskih jerebic. 
Za pse je to predstavljalo še pose-
bej težko nalogo in tudi njihovo 
celotno delo ter ocenjevanje sta 
prišla še bolj do izraza. Odločilen 
dejavnik, ki je vplival na premik 
prizkušnje na jesenski čas ni bil ta, 
da so lahko spomladi nekatere vode 
še delno zaledenele, temveč dejstvo, 
da v tem času race že pričenjajo z 
nesnostjo in bi jih lahko na ta na-
čin preveč vznemirjali. Pri redko-
kateri preizkušnji lovskih psov je 
delež neupešnih psov tako velik kot 
pri Dr. Kleemannovi prizkušnji. 
Ne zgodi se redko, da kar 50% psov 
preizkušnje ne opravi. To dejstvo 
govori predvsem o izredno visokih 
zahtevah, ki jih pred pse postavlja 
večdnevna prizkušnja. Kako upra-
vičeno je nekdanji, žal že pokojni 
in v mnogočem legendarni pred-
sednik Nemške zveze za nemške 
kratkodlake ptičarje Claus Kiefer 
zapisal, da so lahko vzreditelji in 
vodniki psov, ki uspešno opravijo 
to prizkušnjo in si pridobijo naziv 
»Kurzhaar Sieger« (KS) – »zma-
govalec Kleemanna«, še kako lah-
ko ponosni na svoje pse. V dneh 
od 2. do 4. oktobra 2014 je 41. dr. 

Kleemannovo preizkušnjo organi-
ziralo Društvo nemških kratkod-
lakih ptičarjev iz Spodnje Bavarske. 
Po dolgem času je bila društvu 
zopet zaupana organizacija večje 
mednarodne prireditve. Nazadnje 
je bila tukaj organiziran IKP in 
sicer leta 1977. V prijetnem jesenskem 
vremenu so se udeleženci priredi-
tve zbrali v četrtek v Donaucentru 
Schubert v Osterhofnu. Organi-
zatorji so imeli z izbiro prizorišča 
srečno roko, saj je le-to s svojo 
okolico nudilo skoraj idealne raz-
mere za tovrstno prireditev. Skupaj 
je bilo prijavljenih 134 psov od teh 
približno 14 % iz tujine. Preizku-
šenih je bilo 122 psov. Največ tujih 
psov je prispelo iz sosednje Avstri-
je. Slovenske barve sta zastopala 
dva vodnika in sicer:  Vilko Turk 
iz Lovrenca na Dravskem polju s 
psico Iso Lovrenško in Silvo Kralj 
iz Spuhlje s psico Iro Lovrenško. 
Oba vodnika sta s svojima psicama 
že na domačih prireditvah doka-
zala, da sodita med boljše sloven-
ske vodnike in si nedvomno zaslu-
žita udeležbo na tako prestižni 
prireditvi. Veliko dela s psi, vlože-
nega truda, mnogo odrekanj in 
porabljenega časa, prevoženih in 
prehojenih kilometrov je bilo pot-
rebnih, da sta oba vodnika napos-
led lahko odpotovala na največjo 
in najpomembnejšo prireditev za 
nemške kratkodlake ptičarje, ki ji 
na področju lovske kinologije sko-
raj ni para. V četrtek 2. oktobra je 
od 9.00 do 12.00 ure potekala pri-
java. Psi so bili razdeljeni v 35 sku-
pin. V eni skupini je so bili največ 
4 psi. Popoldan istega dne se je 
natanko ob 13.00 uri pričelo teles-
no ocenjevanje. Pripravljeni so bili 
štirje ringi in sicer dva za psice in 
dva za pse, v vsakem pa so pse oce-
njevali 3 sodniki. Kar 98 psov je 
prišlo na preizkušnjo s predhodno 
telesno oceno odlično. Pri 68 je bila 
ta ocena potrjena. Obe naši psici 
sta prejeli oceno prav dobro. Na 
splošno je bilo moč videti veliko 
zelo lepih psov, ki so po vseh kri-

terijih ustrezali standardu pasme. 
Z lovskega vidika še pomembnej-
še dejstvo pa je, da so tudi po svo-
jem značaju upravičili udeležbo na 
prireditvi. Velika večina je bila 
mirnih, sproščenih in prijaznih. 
Tako kot je na tej prireditvi obi-
čajno so na koncu telesnega oce-
njevanja izbrali tudi pet najlepših 
psic in psov. Za najlepšo psico je 
bila izbrana Elsa de los Trevolares, 
druga je bila Fiona von der Köni-
gsleite. Sledile so še Daisy vom 
Hirschenacker, Nora vom Ester-
hazyhof in Caroline vom Geest-
moor. Pri psih je bil za najlepšega 
izbran Ivo vom Hinschen-Hof, ki 
so mu sledili Gibb Seehof, Campo 
II vom Alberthain, Darko vom 
Klepelshagener Forst in Uno vom 
Mausberg. Naslednji dan je pote-
kal v znamenju preizkušanja psov 
na polju in v vodi. Jutranja megla, 
ki je tega dne pokrivala velik del 
Spodnje Bavarske se je tekom do-
poldneva razkadila in pokazalo se 
je toplo, jesensko sonce. Kljub ve-
likemu številu lovišč in revirjev, 
potrebnih za tako veliko prireditev, 
pa se je organizator tudi tukaj pot-
rudil in dal na razpolago najboljše, 
kar je imel. Skrbno izbrani revirji, 
bogati z divjadjo, prijazno spremlje-
valno osebje in usposobljeni vodi-
či so zaokrožili celotno sliko nem-
ško natančne organizacije. Obilica 
male divjadi na polju je bila za 
marsikaterega psa z veliko tempe-
ramenta in premalo izkušnjami 
usodna. Po drugi strani pa so takšne 
razmere mnogim psom omogoča-
le, da pokažejo vse svoje odlike, še 
posebej, kar zadeva iskanje na po-
lju in stojo na divjad. Vodne povr-
šine so bile precej zahtevne in za 
vse pse približno enake. Kot že 
mnogokrat doslej je prišlo prav 
tukaj do ločitve »zrnja od plev« in 
to pri predmetu »šarjenje brez race«. 
Zaradi odličnega dela psov v vodi 
je bila devetnajstim podeljena ocena 
odlično (4o). Izredno dobri pogo-
ji za delo na polju in v vodi so bili 
vzrok, da je večina skupin svoje delo 



26 27revija Ptičarjidecember 2018

opravila že v petek. Polno število 
točk je skupaj doseglo kar 53 psov, 
kar kaže na njihovo dobro prip-
ravljenost. Kar 43-krat je bila po-
deljena ocena odlično in sicer: za 
nos 8-krat, iskanje 10-krat, stojo 
5-krat, šarjenje brez race 9-krat in 
šarjenje za raco 11-krat. Skupno je 
preizkušnjo uspešno opravilo 55 % 
psov. Obe psici slovenskih vodnikov 
sta več kot dostojno zastopali naše 
barve. V vseh predmetih sta pre-
jeli oceno prav dobro (4) in s tem 
uspešno opravili Dr. Kleemanno-
vo preizkušnjo. Isa Lovrenška z 
vodnikom Vilkom Turkom je v 
prvem iskanju v sladkorni pesi 
iskala nekoliko zadržano in kratko. 
Pri vsakem naslednjem iskanju je 
stopnjevala svoje delo in pokazala 
zelo dobro iskanje na polju. Sod-
niki so vodniku zamerili le neko-
liko pogosto uporabo piščalke. Na 
poljske zajce, ki jih je bilo v izobi-
lju je psica pokazala zelo dobre 
stoje in ubogljivost. Pri šarjenju 
brez race je takoj zaplavala in pri-
čela iskati vzdolž obale in v ločju. 

Pri naslednjem šarjenju je Iza iz-
koristila svojo priložnost in poka-
zala obširno šarjenje v ločju. Pri 
predmetu »šarjenje za raco« je po 
krajšem iskanju našla sled in raco 
pognala na odprto vodo. Raca je 
bila nato uplenjena. Prinašanje in 
oddajanje plena je bilo izvedeno 
brez napak. Ira Lovrenška je z vod-
nikom Silvom Kraljem na polju 
pokazala živahno iskanje z veliko 
volje in je ni motila na trenutke 
prepogosta uporaba vodnikove 
piščalke. Pri drugem iskanju je 
psica v sladkorni pesi trdno obsta-
la na fazana, ob katerem je poka-
zala vzdržnost in strelomirnost. 
Kasneje je pokazala izvrstno stojo 
in ubogljivost tudi pri poljskem 
zajcu. Pri šarjenju brez race je psi-
ca na enkratno povelje zaplavala 
in preplavala odprto vodo ter do-
sledno prešarila ločje. Pri šarjenju 
za raco je potem, ko je povzela sled, 
vztrajno sledila in raco pognala iz 
ločja. Po uplenitvi race je bilo pri-
našanje izvedeno brez pripomb. 
Potem, ko so še zadnje skupine v 

soboto dopoldan oddale svoje re-
zultate je zavladalo napeto priča-
kovanje. Že iz obrazov prenekate-
rih vodnikov je bilo razbrati, kako 
so zadovoljni s svojim rezultatom. 
Sobotni popoldan je bil rezerviran 
za t.i. »Schausuche«, kjer se na 
polju odvija prikaz iskanja najbolj-
ših psov. Tokratno iskanje se je 
odvijalo tik ob reki Donavi in pri-
tegnilo več sto obiskovalcev, ki so 
z rečnega nasipa lahko še enkrat 
uživali ob delu psov. Le-tega so 
javno s svojimi komentarji spre-
mljali predsednik nemške in sve-
tovne zveze nemških kratkodlakih 
ptičarjev Michael Hammerer, 
predsednik avstrijskega kluba Di-
eter Kowarovsky in predsednik 
Zveze nemških kratkodlakarjev 
Spodnje Bavarske Rudi Fisch. Na 
tem iskanju sta sodelovala tudi oba 
naša vodnika s svojima psica, kar 
je še en pokazatelj njihove izredne 
kvalitete. Na svečani večerni pode-
litvi je bila dvorana skoraj premajhna 
za vse prisotne. Poleg vodnic in 
vodnikov je bilo prisotnih veliko 

gostov ter  lastnikov lovišč in spre-
mljevalno osebje. Predsednik Zve-
ze nemških kratkodlakih ptičarjev 
Spodnje Bavarske Rudi Fisch je 
najprej prisrčno pozdravil vse pri-
sotne. Še posebej toplo je pozdra-
vil vse vodnice in vodnike, ki so 
svoje štirinožne prijatelje pripra-
vili na tako zahtevno preizkušnjo. 
Zahvalil se je tudi svojim sodelav-
cem za veliko podporo pri pripra-
vah in izvedbi preizkušnje, še po-
sebej podpredsedniku Aloisu 
Erndlu in vzrejnemu referentu 
Josefu Holzbauerju. Svečano po-
delitev priznanj sta vodila predse-
dnik Hammerer in že prej ome-
njeni Rudi Fisch. Vsak uspešen 
vodnik je poleg ocenjevalnega lista 
prejel tudi pokal in poseben kole-
dar. Za najboljšega psa prireditve 
je bil izbran Limbo vom Holtvogt, 
vodnice Nine Hardtke, ki je za 
predmeta šarjenje brez race in šar-
jenje za raco prejel oceno odlično 
(4o). Za najboljšo psico je bila iz-
brana Dixi vom Siedenfeld vodni-
ka Marca Holsta, ki je oceni od-

lično prejela pri predmetih nos in 
stoja. Naša izkušena in rutinirana 
vodnika sta s svojima psicama po-
novno dokazala, da sodimo Slo-
venci, kljub majhnemu številu 
ptičarjev in ptičarskih vodnikov, po 
svoji kvalitetu v sam svetovni vrh. 
Ob tem je pomembno tudi dejstvo, 
da je naš sistem preizkušanja pti-
čarjev v mnogočem primerljiv z 
nemškim, kar nas uvršča v ozek 
krog tistih držav, ki sledijo smer-
nicam matičnih pasemskih orga-
nizacij. Brez sistema, ki se je pri 
nas izgrajeval skozi leta, tudi slo-
venski vodniki ne bi mogli nasto-
pati na tako prestižni preizkušnji 
kot je Kleemannova preizkušnja. 
To je vsekakor zasluga nekaterih 
naših starejših kinoloških sodnikov, 
ki so, kljub ne vedno ugodnemu 
ozračju in razmeram, trmasto vztra-
jali (včasih za ceno nepriljubljeno-
sti) pri svojih stališčih in na koncu 
tudi uspeli. Ob tem je razveseljivo 
dejstvo, da imamo že nove vodni-
ke, ki svoje pse pripravljajo na na-
slednjo Kleemannovo preizkušnjo. 
Udeležbo slovenskih vodnikov na 
tokratni preizkušnji so omogočili 
Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP), 
LKD Ptuj-Ormož, Občina Kidri-
čevo, ELEKTRO KA d.o.o. in KA2 
TRADE d.o.o., za kar jim gre vsa 
zahvala. Splošen vtis s celotne pre-
izkušnje je bil zelo pozitiven. Pri 
tistih psih, ki so bili neuspešni, so 
se slabosti največkrat pokazale pri 
iskanju na polju. Prav pri tem pred-
metu je bila 24-krat podeljena 
ocena dobro, kar pa je za tovrstno 
preizkušnjo premalo. Takšna oce-
na je bila 13-krat podeljena tudi za 
stojo na divjad, 18-krat za šarjenje 
brez race in 5-krat za šarjenje za 
raco. Ob koncu svečanosti je Rudi 
Fisch vsem vodnicam in vodnikom 
zaželel veliko uspeha z njihovimi 
psi na jesenskih lovih. Celotna 
prireditev je potekala usklajeno, 
harmonično in brez zapletov, za 
kar gre vse pohvala in zahvala or-
ganizatorju. Po mnenju predsedni-
ka Michaela Hammererja lahko 
Zveza nemških kratkodlakih pti-
čarjev sodeč po tej preizkušnji 
samozavestno zre  v prihodnost, s 
prepričanjem, da čas elitnih preiz-
kušenj še ni minil. Velika prilju-
bljenost Dr. Kleemannnove preiz-
kušnje to dokazuje v vseh pogledih. 

Slovenska udeležba in uspeh, ki sta 
ga vodnika dosegla s svojima psi-
cama zagotovo sodi med največje 
dosežke slovenske ptičarske kino-
logije v tujini. Oba vodnika bosta 
z zlatimi črkami zapisana v zgo-

dovino slovenske lovske kinologi-
je, saj sta kot drugi in tretji vodnik 
(za Antonom Jurgecom) opravila 
prestižno Dr. Kleemannovo pre-
izkušnjo. Na ta način sta v svet 
ponovno ponesla ime slovenske in 

tudi ptujske vzreje, šolanja in vo-
denja ptičarjev, ki kljub svoji majhnos-
ti in ob vsej svoji dolgi ter bogati 
zgodovini predstavlja že določen 
fenomen, vreden našega globokega 
spoštovanja in zahvale

Vilko Turk - KS Isa Lovrenška, Anton Jurgec - KS Bos Erka od Velečiča in Silvo Kralj - KS Ira Lovrenška
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Društvo ljubiteljev ptičarjev vabi na

specialno razstavo vii Fci pasemske skupine
(cac-slo)

Dne 25. maja 2019 v LD Boris Kidrič, 
Zgornja Hajdina 103e, 2288 Hajdina
program razstave:
09.00-10.00 dovod psov
10.00-10.15. otvoritev razstave
10.15-13.00 ocenjevanje psov
13.30-15.00 best in show program
Specialno razstavo vii fci skupine sodita sodnika:
Nataša Gederer (slo) nemške kratkodlake ptičarje in nemške žimavce
Andreja Strajnar (slo) ostale pasme
Informacije dobite pri Lidiji Šmigoc na telefonski številki 031 616 283 oz 
elektronskem naslovu siviljstvo.smigoc@gmail.com. Prijavnice najdete na 
spletni strani dlp, www.dlpslo.si. Zadnji rok prijave je 10. maj 2019.

Društvo ljubiteljev ptičarjev in Vzrejna Komisija za ptičarje 
v sodelovanju z LD Črešnjevec organizira

PreizKušnjo zanesLjiVosti Prinašanja
izgubLjenega (PzPi)

dne 9. marca 2019 v lovišču LD Črešnjevec. Zbor ob 9. uri pri lovskem domu LD 
Črešnjevec, Črešnjevec 147, 2310 Slovenska Bistrica. Stroške preizkušnje 30 eur 
za člane DLP, 50 eur za nečlane plačajte na trr Društva ljubiteljev ptičarjev: 
02010 – 0253852458, s pripisom ˝za pzpi 2019˝. Vodnik mora imeti veljavno 
lovsko izkaznico, lovsko puško, člansko izkaznico DLP, originalni rodovnik in 
obvezno veterinarsko potrdilo o cepljenju proti steklini. Prijavo s fotokopijo obeh 
strani rodovnika in potrdilom o plačani prijavnini za preizkušnjo pošljite na: Lidija 
šmigoc, bukovci 4, 2281 Markovci. Na istem naslovu dobite prijavnico (Obr. P. 
št. 1), mobitel 031 616 283 ali mail: siviljstvo.smigoc@gmail.com Odrasle lisice 
prinesejo vodniki sami in jih oddajo najmanj 2 uri pred začetkom vodji preizkušnje 
Darji Pirec, mobitel 041 558 048. Zadnji rok prijave: 3. marec 2019.

Martin Fujan, martin.fujan@gmail.com, 041 935 616
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