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PRAVILNIK 
O LOVSKI PREIZKUŠNJI RETRIEVERJEV 

 
 
A. SPLOŠNI DEL 
 

1. člen 
Pravilnik o lovski preizkušnji retrieverjev ureja način organiziranja in sojenja na lovski preizkušnji 
retrieverjev v Sloveniji. 
 

2. člen 
Lovska preizkušnja retrieverjev (v nadaljevanju: preizkušnja) ima namen preverjanja lovskih 
sposobnosti retrieverjev. 
 

3. člen 
Na preizkušnjo se lahko prijavijo psi/psice (v nadaljevanju: psi), ki imajo pozitivno telesno oceno 
zunanjosti. 
Retrieverji, ki opravijo lovsko preizkušnjo za retrieverje na kateri se podeljuje CACT, se lahko vpišejo v 
knjigo delovnih lovskih psov, na razstavah se lahko vpišejo v razred delovnih psov ter zadostuje za 
priznanje šampionatov. 
 

4. člen 
Organizatorji preizkušnje, sodniki in drugi, ki sodelujejo pri izvedbi preizkušnje, se morajo držati tega 
pravilnika. 
 
B. POGOJI SODELOVANJA 
 

5. člen 
Na preizkušnji lahko sodelujejo samo retrieverji ( F.C.I. VIII/1, ki so vpisani v slovensko rodovno knjigo 
ali rodovne knjige držav članic F.C.I. Na dan preizkušnje morajo imeti že opravljeno pozitivno telesno 
oceno zunanjosti. 
 

6. člen 
Vodnik psa je dolžan na preizkušnjo prinesti rodovnik prijavljenega psa, ki ga pred pričetkom 
preizkušnje odda vodji preizkušnje. 
 

7. člen 
Vrstni red sodelujočih psov se določi pred pričetkom preizkušnje z žrebom štartnih številk. Vodnik psa 
je dolžan nositi štartno številko na vidnem mestu do konca preizkušnje. 
 

8. člen 
Na lovski preizkušnji sme sodelovati tudi goneča psica, pod pogoji, ki jih predpiše prireditelj. Lastnik 
oziroma vodnik, ki želi sodelovati z gonečo psico, mora pred začetkom prireditve organizatorja in 
sodnika o tem posebej obvestiti. V tem primeru mora organizator poskrbeti, da goneča psica ne bo 
motila ostalih psov, ki sodelujejo na prireditvi. Vodnika psice, ki ne obvesti organizatorja in sodnika o 
tem, da sodeluje z gonečo psico, mora sodnik diskvalificirati. 
 

9. člen 
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Prijave za preizkušnjo se pošlje prireditelju po pogojih, ki so vnaprej razpisani. V prijavi mora biti 
obvezno navedeno ime psa, pasma, spni, datum rojstva, številka vpisa v rodovno knjigo ter točni ime 
in priimek ter naslov lastnika in vodnika. Prireditelj je dolžan potrditev prijave sporočiti lastniku oz. 
vodniku najmanj 3 dni pred preizkušnjo. 
 
C. PRIREDITELJ 

10. člen 
Preizkušnjo retrieverjev lahko organizirajo lovsko kinološka društva KZS in druge organizacije članice 
KZS v sodelovanju z LKD-ji. 
 

11. člen 
Preizkušnje retrieverjev se organizirajo v lovni sezoni. 
 
D. VODJA PREIZKUŠNJE 

12. člen 
Zaradi pravilnega poteka prireditve prireditelj imenuje vodjo preizkušnje, ki mora biti izkušen kinolog. 
Vodja preizkušnje je odgovoren za pravilno izvedbo organizacijskega dela preizkušnje. Za strokovno 
delo pa je odgovoren sodniški zbor, Še posebej vodja sodniškega zbora. 
 

13. člen 
Dolžnosti vodje preizkušnje so da: 

− zagotovi primeren teren - revir za izvedbo preizkušnje (polje, gozd, voda), 

− pravočasno zbere rodovnike sodelujočih psov in ugotovi prisotnost, 

− priskrbi zadostno število divjadi - fazani, race, zajci - kunci za vlečke in prinašanje, 

− priskrbi označbe, ki jih nosijo sodniki in organizatorji ter štartne številke za tekmovalce, 

− organizira primeren prostor za izvedbo ostalih administrativnih opravil, ki so nujna na 
preizkušnji, 

− skrbi za red in disciplino, še posebej za varnost med preizkušnjo. 

− ima pravico, da s preizkušnje odstrani vse osebe ali pse, ki motijo potek preizkušnje. 
 
E. SODNIKI 
 

14. člen 
Sodniški zbor je samostojen in neodvisen pri odločitvah v zvezi z vsemi strokovnimi vprašanji, ki so 
mu zaupana v skladu s tem pravilnikom, Pravilnikom o strokovnem delu KZS ter Pravilnikom o 
kinoloških sodnikih KZS in FCI. 
 

15. člen 
Preizkušnjo retrieverjev lahko sodijo le kinološki sodniki, ki jih je KZS pooblastil za sojenje dela psov 
F.C.I VIII/1. 
 

16. člen 
Preizkušnjo sodita najmanj dva sodnika, kadar je prijavljeno do 8 psov. Če pa je prijavljeno več kot 8 
psov, morajo soditi vsaj 3 sodniki (1 - polje, 1 - gozd, 1- voda). 
 

17. člen 
Sodnike vabi prireditelj na osnovi letnega plana delnega zbora sodnikov za retrieverje. 
 

18. člen 
Vsak sodnik je dolžan samostojno, objektivno in nepristransko oceniti vsakega psa glede na prikazano 
delo. 
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F. DISCIPLINE ZA LOVSKO PREIZKUŠNJO 
 

19. člen 
I. UBOGLJIVOST 
1. obnašanje na stojišču in lovišču F3 
2. vodljivost na povodcu F3 
3. prosta vodljivost F3 
4. odložitev s strelomirnostjo F4 
5. splošna ubogljivost v po ju, gozdu, vodi F3 
II. POLJSKO DELO 
1. vlečka pernate divjadi - 200 korakov F4 
2. iskanje pernate divjadi - 1 kos na površini 50 x 50 korakov F3 
III. GOZDNO DELO 
1. vlečka dlakaste divjadi - 300 korakov F4 
IV. VODNO DELO 
1. prinašanje iz globoke vode F4 
V. PRINASAN]E 
1. zajec - kunec  F4 
fazan F4 
raca F4 
VI. VESELJE DO DELA 
1. pri prinašanju in iskanju F3 
 
G. RAZLAGA POSAMEZNIH DISCIPLIN 
 

20. člen 
Ubogljivost 
1. Obnašanje na stojišču: 
Pri pogonu ali na stojišču ima vodnik psa privezanega na povodcu ali prostega, pes lahko sedi ali leži. 
Če se pes premika, laja, se vzpenja na vodnika ali vleče na povodcu ali pa se prosto oddaljuje, se 
ocena znižuje. 
 
2. Vodljivost na povodcu: 
To disciplino se ocenjuje med celo preizkušnjo in še zlasti pri odložitvi. Vodnik vodi psa na povodcu 
vsaj 50 korakov. Najvišjo oceno lahko dobi pes, ki hodi tesno ob vodnikovi nogi, v goščavi pa takoj za 
njim. Ocena se zniža, če pes vleče na povodcu ali pa preskakuje levo - desno. 
 
3. Vodljivost brez povodca: 
Vodnik naredi približno 30 korakov s privezanim psom, nato psa odpne. Možno je le povelje poleg, 
nakar mora vodnik narediti še nadaljnjih 30 korakov z nenavezanim psom. Najvišjo oceno lahko dobi 
pes, ki hodi tesno ob vodnikovi nogi, v goščavi pa takoj za njim. Če se pes oddaljuje od vodnika ali pa 
prehiteva vodnika, se zniža ocena. 
 
3. Odložitev s strelom: 
Vodnik odpelje psa ob nogi 50 korakov v nakazano smer. Psu da tiho povelje ali znak z roko, pes mora 
ostati na prostoru. Vodnik se oddalji tako daleč, da ga pes ne vidi (rob, drevo, grm). Sodnik, ki psa 
opazuje, da po 1 minuti znak za prvi strel, po 10 sekundah pa še za drugega. Nato gre vodnik nazaj do 
psa, ter ga da na povodec. Če pes sede je ocena 3, če vstane pa 2. Če se premakne za več kot tri 
korake ali pa laja, je ocena 1. 

21. člen 
Poljsko delo 
1. Vlečka pernate divjadi - dolžina 200 korakov: 
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Vlečka je položena na preglednem terenu in ima eno kljuko. Na začetku vlečke naj bo nekaj peres kot 
nastrel. Na koncu vlečke mora biti položena pernata divjad. Vodnik da psa na nastrel in gre lahko 
največ 20 korakov za navezanim psom, potem pa mora pes samostojno izdelati vlečko. Pes mora 
izdelati tudi kljuko in najdeni kos divjadi prinesti do vodnika. če pes po trikratnem poskusu vlečke ne 
izdela in divjadi ne prinese vodniku, je ocena negativna (0). 
 
2. Iskanje pernate divjadi - 1 kos na površini 50 x 50 korakov: 
Pomočnik odvrže na površino 50 x 50 korakov 1 kos pernate divjadi v poraščen teren tako, da pes 
tega ne vidi. Prav tako tudi divjad ne sme biti vidna. Delo se opravi z nasprotne strani, od koder 
vodnik izpusti psa. Pes mora iskati za ali s stranskim vetrom na pregledni površini s srednjo podrastjo 
- vsaj 20 cm. Vodnik na odrejenem mestu spusti psa, ki mora na povelje preiskati teren. Vodnik ga 
lahko usmerja z znaki. Najdeno divjad mora pes prinesti do vodnika v sledečem času: 

� v 3 minutah - ocena 4 
� v 6 minutah - ocena 3 
� v 9 minutah - ocena 2 
� v 12 minutah - ocena 1 
� več kot v 12 minutah - ocena 0 

 
22. člen 

Gozdno delo 
1. Vlečka dlakave divjadi - dolžina 300 korakov: 
Vlečka z dlakavo divjadjo je položena tako, da ima dve topi kljuki, zadnjih 100 korakov je v gozdu, kjer 
stoji sodnik, Če drugače ni možno, je lahko cela vlečka položena v gozdu, ki pa mora biti toliko 
pregleden, da se vidi delo psa do prve kljuke. Na začetku vlečke naj bo nekaj položene dlake kot 
nastrel, na koncu vlečke je položen zajec ali kunec. Pes mora divjad najti in prinesti do vodnika. 
 

23. člen 
Vodno delo: 
1. Prinašanje iz globoke vode: 
Mrtvo raco vržemo v globoko vodo vsaj 8 metrov stran od obale, poraslo z ločjem, ne da bi pes to 
videl. Vodnik izpusti psa v razdalji 30 korakov in le-ta mora v globoki vodi raco poiskati, jo prijeti in 
prinesti do vodnika. Slab prijem, za krilo, nogo, glavo in spuščanje race se slabše ocenjujejo. 
 

24. člen 
Prinašanje 
Pri prinašanju je treba ocenjevati način, kako pes prime, nosi in oddaja dlakasto (zajca ali kunca) in 
pernato divjad (raca, fazan) pri preizkušanju dela na vlečki, prostem prinašanju, prinašanju izgubljene 
divjadi in vodnem delu.  
Pravilen prijem in nošenje se kažeta s tem, da pes svoj prijem uskladi z vrsto in režo divjadi. 
Premočan ali preohlapen prijem, držanje in nošenje so nepravilni za pravilno oddajanje se  šteje, da 
pride pes s prineseno divjadjo do vodnika in pred njim brez povelja (lahko na tihi znaki odda divjad 
vodniku v roke (sede ali stoje). Ocena se določi iz povprečja disciplin prinašanja. 
 

25. člen 
Veselje do dela 
Pravilno je, da se pes ves čas dela zanima za dogajanje, da vsa povelja opravi hitro in z veseljem. 
 

26. člen 
Pri ocenjevanju posameznih disciplin se uporabljajo sledeče ocene: 

� prav dobro 4 
� dobro 3 
� zadostno 2 
� pomanjkljivo 1 
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� nezadostno 0 
Število točk za posamezno disciplino dobimo tako, da pomnožimo oceno s faktorjem. 
 

27. člen 
� Psa se izključi s preizkušnje v naslednjih primerih: 
� če je streloplah; 
� če ne prinaša in ne gre v vodo; 
� če je natrgač ali zagrebač divjadi; 
� če je bil pri divjadi in je ni prinesel; 
� če ima v eni od disciplin oceno 0 (nič). 

 
28. člen 

Na lovski preizkušnji je največje možno število točk 184. 
Na lovski preizkušnji mora pes zbrati naslednje število točk, da se lahko uvrsti v posamezno oceno: 

� od 147 - 184 točk  I. ocena 
� od 110 - 146 točk  II. ocena 
� od 74 - 109 točk  III. ocena 

Da ima pes uspešno opravljeno lovsko preizkušnjo mora biti v vseh disciplinah pozitivno ocenjen. 
 

29. člen 
Pes, ki doseže največje število ročk, je zmagovalec v lovski preizkušnji. Pri enakem številu točk ima 
psica prednost pred psom, pri istem spolu pa mlajši pred starejšim. 
 
H. KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
Pritožba mora biti podana pisno in v času 1/2 ure po končanem sojenju oz. razglasitvi rezultatov, 
drugače se je ne upošteva. Organizator prireditve določi višino kavcije za pritožbo in jo vpiše v 
katalog. Višina kavcije mora biti najmanj v višini prijavnine. Če se pritožba reši v korist pritožnika, se 
kavcija vrne.  
Pritožiti se je mogoče na formalno napako sodnika ali organizatorja. Pri delovnih preizkušnjah psov je 
sodnikova odločitev dokončna in nanjo ni pritožbe. Na državnih in mednarodnih preizkušnjah je treba 
vsako pritožbo izročiti delegatu KZS, ki jo sam rešuje takoj skupaj s prizadetimi. Odločitev delegata 
KZS o pritožbi je dokončna. 
Če pa gre za disciplinske prestopke udeležencev prireditve, ki so opredeljeni v Pravilniku o disciplinski 
odgovornosti, delegat postopa v skladu z določili PSD. 
 

31. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se opravijo na način in po postopku, ki je predpisan s 
Statutom KZS in Pravilnikom o strokovnem delu KZS. 
 

32. člen 
Obrazložitev tega pravilnika posreduje organ, ki ga je sprejel. 
 

33. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor sodnikov za delo F.C.I. VIII/I. 
 

34. člen 
Pravilnik je bil sprejet dne 6. 5. 2005 in popravljen na zboru sodnikov za delo F.C.1. VIII/1 
dne 13.09.2007 ter 26.02.2011. 
 


