PRAVILNIK O PREIZKUŠANJU LOVSKE UPORABNOSTI PSOV
PTIČARJEV PRI LOVU NA DIVJE PRAŠIČE IN PODELITVI
STORITVENEGA ZNAKA „PRAŠIČAR“ - PR

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Namen pravilnika je določiti pogoje za preizkušanje lovske uporabnosti psov ptičarjev pri
lovu na divje prašiče in podeljevanje storitvenega znaka »prašičar« - PR. Hkrati se želi na
ta način med vodniki ptičarjev povečevati zanimanje za uporabo psov ptičarjev tudi pri lovu
na divje prašiče.
2. člen
Preizkus psov ptičarjev pri lovu na divje prašiče se lahko izvaja na praktičnem lovu ali v
lovni obori.
2. PREIZKUŠANJE
3. člen
Za uspešno opravljen preizkus pri lovu na divje prašiče in pridobitev storitvenega znaka
„prašičar“ - PR mora pes opraviti naslednje:
a) prosto in samostojno mora iskati in najti divje prašiče, jih glasno goniti ali zadrževati na
mestu ali
b) obstreljenega ali poškodovanega divjega prašiča težjega od 30 kg mora vztrajno in
glasno zadrževati na mestu oziroma zgrabiti vse do usmrtilnega strela ali
c) pri preizkusu v lovni obori mora pes ptičar samostojno in prosto iskati ter najti divje
prašiče. Divje prašiče mora nato najmanj 3 minute glasno goniti ali jih najmanj toliko
časa glasno zadrževati na mestu.
4. člen
V primeru, da je na lovu prisotno večje število lovskih psov je določenemu psu storitveni
znak podeljen le v primeru, da ta zahtevano delo opravi samostojno.
5. člen
Storitveni znak se ne podeli, če pes opravi zahtevano delo samo na šibkejše mladiče (brez
svinje).

6. člen
V primeru, da je na lovu prisotnih več psov ptičarjev je priporočljivo, da so le-ti vidno in
različno označeni (signalne ovratnice, signalni plašči, zaščitni plašči...).
7. člen
Pri preizkusu v lovni obori se lahko uporablja samo enega psa ptičarja.
8. člen
V primeru, da pes ptičar pri preizkusu v lovni obori predčasno zapusti divje prašiče in se
vrne nazaj k vodniku, je pes opravil preizkus le v primeru, če se po kratkem stiku z
vodnikom samostojno vrne nazaj k divjim prašičem in jih zaustavlja oziroma goni.
9. člen
Pes lahko opravi preizkus le na lovu ali v lovni obori, kjer sta poleg vodnika prisotna vsaj
še dva lovca-priči, od katerih mora biti eden kinološki sodnik za ocenjevanje dela VII. FCI
skupine.
10. člen
Kot priče se ne štejejo lastnik ali vzreditelj psa oziroma družinski člani vodnika.
11. člen
Za uspešno opravljen preizkus na divje prašiče prisotni kinološki sodnik izda vodniku
predpisano spričevalo. En izvod le-tega pošlje vodji knjige šolanih psov ptičarjev.
Opravljeno delo psa bo objavljeno v seznamu psov, ki so v preteklem letu dosegli enega
ali več storitvenih znakov. Uspeh bo vpisan tudi v rodovnik psa in rodovno knjigo.
3. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Pravilnik je bil dne 14.11.2012 potrjen na 23. redni seji Komisije za strokovna vprašanja pri
KZS s sklepom 24/23-2012. Sklep je bil potrjen na redni seji Upravnega odbora KZS dne
13.12.2012.
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Upravni odbor KZS.
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