Klub ljubiteljev psov jamarjev Slovenije

Vsestranska uporabnostna
preizku{nja za jazbe~arje
Velika Nedelja, 26. septembra 2010
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Na~rtovane naloge bomo izpeljali
tudi v letu 2010
Spo{tovani udele`enci
vsestranske uporabnostne
preizku{nje za jazbe~arje
Lepo je, da `e dve leti zaporedoma uspemo organizirati in tudi izvesti dr`avni preizku{nji v delu za jazbe~arje in nem{ke
lovske terierje, ki jih na~rtujemo v programu dela Kluba ljubiteljev psov jamarjev.
Seveda to ni zasluga samo na{e strokovne komisije, najve~ zaslug imajo organizacijski odbori pa vodniki, ki pse za preizku{njo pripravljajo in se je seveda tudi
udele`ijo ter lovske dru`ine, ki dajo na razpolago svoje lovi{~e, spremljevalce in
seveda poskrbijo za dobro po~utje vseh
udele`encev.
Preizku{nja Delo po strelu za nem{ke lovske terierje je `e za nami. Potekala je,
brez ve~jih zapletov in v zadovoljstvo
vseh, v lovi{~u lovske dru`ine Veliki Podlog v Globelem. Naj se ob tej prilo`nosti
zahvalim gostiteljem in vsem drugim, ki
so prispevali k uspe{ni izvedbi prireditve.
Vsestranska uporabnostna preizku{nja za
jazbe~arje bi morala potekati v lovi{~u lovske dru`ine Star{e, zaradi objektivnih
razlogov pa smo morali poiskati drugega
gostitelja. Zopet so nam prisko~ili na
pomo~ v Lovski dru`ini Velika Nedelja,
kjer je potekala preizku{nja za terierje in
jazbe~arje `e lansko leto. Menim, da smo
se na tej prireditvi, saj kar se nana{a na
strokovno delo, veliko nau~ili. Gotovo pa
bodo ~lani Lovske dru`ine Velika Nedelja
tudi letos dobro poskrbeli za organizacijo
in splo{no dobro po~utje nastopajo~ih,
sodnikov in seveda opazovalcev. @e v
naprej hvala gostiteljem.
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Ob tej prilo`nosti se moramo pohvaliti,
da smo se v letu 2009 uspeli vklju~iti v
Svetovno jazbe~arsko zvezo kot enakopravni ~lani. O~itno so bili vodilni v zvezi
zadovoljni z na{im na~inom dela in organiziranostjo. Vsako leto pod okriljem
zveze potekata dve mednarodni preizku{nji, in sicer preizku{nja po krvni
sledi in vsestranska uporabnostna preizku{nja. To bi moral biti izziv za ka{nega
na{ega uspe{nega vodnika jazbe~arja.
Prepri~an sem, da imamo v Slovenije
dobre jazbe~arje in tudi vrhunske
vodnike.
Gotovo veste, da Kinolo{ka zveza
Slovenije organizira letos Evropsko razstavo psov, ki bo potekala od 30. 9. do
3. 10. v Celju. Na razstavo je po zadnjih
podatkih prijavljenih `e ~ez deset tiso~
psov, med njimi tudi precej jazbe~arjev
vseh treh vrst in velikosti. V Klubu ljubiteljev psov jamarjev smo se odlo~ili, da
izkoristimo to prilo`nost in organiziramo
Specialno razstavo za jazbe~arje in
nem{ke lovske terierje. Za na{o specialko je prijavljenih 188 jazbe~arjev in nekaj
terierjev. Res je, da se bodo psi samo
kazali, ne pa delali, bo pa vseeno zanimivo, tudi za lovce, ki v lepem gotovo
znamo u`ivati. Vabljeni v Strelski center
Gaj v Pragerskem v soboto, 2. oktobra.
Veliko uspehov `elim vsem udele`encem vsestranske uporabnostne preizku{nje za jazbe~arje.
prof. dr. Peter Umek,
predsednik Kluba ljubiteljev psov jamarjev
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Za naziv CACT SLO in srebrni znak
kluba se bodo pomerili
1. Resasti jazbe~ar Bobi Negojni{ki,
SLR Jr – 002130,
pole`en 4. februarja 2008, telesna ocena:
prav dobro, PNZ I. nagradni razred.
Vodnik | Viktor ^e~, Stritarjeva 25,
1315 Velike La{~e
2. Resasti jazbe~ar Bari Negojni{ki,
SLR Jr – 002133,
pole`en 4. februarja 2008, telesna ocena:
prav dobro, PNZ I. nagradni razred.
Vodnik | Bo{tjan ^e{arek, Urbanova
ulica14, 1310 Ribnica
3. Resasta jazbe~arka Cena,
SLR Jr – 00190,
pole`ena 14. februarja 2005, telesna
ocena: odli~no, PNZ I. nagradni razred.
VUP za jazbe~arje 330 to~k III. nagradni
razred.
Vodnik | Matja` Roter, Gradi{ka 2a,
2211 Pesnica

4. Resasti jazbe~ar Calpus Didgeredu,
SLR Jr – 002136,
pole`en 4. aprila 2007, telesna ocena:
odli~no,CAC, BOB, PNZ I. nagradni
razred. Preizku{nja na divjo svinjo na
Hrva{kem, 178 to~k I. nagradni razred,
delov rovu na lisico Nagytad Mad`arska,
83 to~k II. nagradni razred, VUP za
jazbe~arje 352 to~k II. nagradni razred.
Vodnik | Toma` Pav~nik, Log 1,
1430 Hrastnik
5. Kratkodlaki jazbe~ar Buucy vom
Lindnergrund,
SLR Jk 001342, Ch. J. SLO
Pole`en 16. novembra 2008, telesna
ocena: odli~no, PNZ I. nagradni razred,
3 x PRM, Junior BOB.
Vodnik | Ladislav Steinbacher,
Tom{i~eva 50,
2310 Slovenska Bistrica

Predsednik kluba
prof. dr. Peter
Umek s svojim
dolgodlakim
jazbe~arjem
Jalkom pri
treningu na
roparico
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Lovska dru`ina Velika Nedelja
V minulih dveh letih so ~lane Kluba ljubiteljev psov jamarje prijazno sprejeli v goste
~lani Lovske dru`ine Velika Nedelja. To ni
naklju~je, saj gre za kolektiv, ki je v svoji
64-letni zgodovini dokazal da zmore zares
veliko. Razgibana in geografsko pestra
lega ob~ine Ormo` omogo~a hvale`no
okolje za `ivljenje, razumevanje prihodnosti pa usklajujejo z premi{ljenim izvajanjem pomembnih infrastrukturnih nalo`b
in tako zagotavljajo okolje primerno za
bivanje vseh vrst divjadi.
Lovsko dru`ina Velika Nedelja zdru`uje
nad {tirideset ~lanov, v svojih vrstah pa
imajo tudi lovko. Podobno kot v mnogih
lovskih dru`inah po Sloveniji tudi oni vlagajo na tiso~e ur prostovoljnega dela v
naravovarstvene naloge in ohranjanje divjadi. Ker gre za ni`insko lovi{~e prete`no

gospodarijo z malo divjadjo in srnjadjo,
~eprav so v svojem lovi{~u `e uplenili tudi
kak{nega divjega pra{i~a in jelena.
Leta 2006 so ob svoji 60-letnici izdali
Zbornik v katerem so zbrani {tevilni dokumenti iz zgodovine delovanja lovske
dru`ine, kar predstavlja pomemben zgodovinski vir za mlaj{e rodove. Objavili so
fotografije mnogih ~lanov in dogodkov, ki
so zaznamovali njihovo delo. Poleg osnovne dejavnosti gospodarjenja z divjadjo in
izvajanje lova so se leta 1974 lotili tudi
izgradnje lovskega doma v Trgovi{~u. ^ez
dve leti so v njem `e imeli ob~ni zbor,
sve~ano otvoritev pa so pripravili poleti
leta 1977. Da so ~lani Lovske dru`ine
Velika Nedelja odprti za mnoge dejavnosti
in da u`ivajo zares velik ugled med krajani
ter da so pravi tovari{i, zgovorno povedo

Lovi{~e lovcev v Veliki Nedelji je zelo razgibano, od polj obsega tudi pobo~ja hribov,
kjer so nasadi vinske trte, na katerih zori grozdje, ki daje zelo kakovostno vino.

4

Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjev

{tevilne dru`abne prireditve, ki jih organizirajo z drugimi dru{tvi in organizacijami v
kraju ter {tevilni zapisi o njihovem delu v
dnevnem tisku. Omenimo naj razstave
trofej uplenjene divjadi, zanimiva so
sre~anja z {olsko mladino in najmlaj{imi,
zabavna se mi je zdela dirka z motornimi
kolesniki ~ez drn in strm, pa nogometne
tekme, vsakoletna strelska tekmovanja na
glinaste golobe in {e bi lahko na{tevali.
Ne moremo tudi mimo njihovega prispevka za osvoboditev Slovenije leta 1991.
Vemo da je bilo na obmo~ju ob~ine Ormo`
ve~ hudih voja{kih akcij. ^lani lovske
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dru`ine so bili vklju~eni v obrabne strukture Narodne za{~ite ali pa so na svojih
domovih nudili gostoljubje ~lanom teritorialne obrambe.
Anton Kace je med ~lani Lovske dru`ine
Velika Nedelja spo{tovan in priljubljen,
zato so mu `e nekaj let zaupali
stare{instvo. S prizadevnostjo uspe{no
nadaljuje delo svojih predhodnikov. Za
vzorno sodelovanje s to lovsko dru`ino se
je Klub ljubiteljev psov jamarjev odlo~il
podeliti Lovski dru`ini Velika Nedelja plaketo kluba. Ta bo sve~ano predana na
Zboru ~lanov kluba v za~etku leta 2011.

Prizadevni organizator
Pri organizaciji vsakoletnih kinolo{kih prireditev za III. in IV. skupino FCI v Lovsko
kinolo{kem dru{tvu Maribor in Lovsko
kinolo{kem dru{tvu Ptuj Ormo` je v minulih letih zaslu`en tudi Peter Kova~ec. Rodil
se leta 1961 v Mariboru, zdaj stanuje v
Radizelu, leta 1993 pa je bil sprejet v
Lovsko dru`ino Velika Nedelja, kjer je bil
~lan tudi njegov o~e. Leta1998 je opravil
izpit za lovskega ~uvaja, izpit za lovskega
preglednika divjadi, izpit za ocenjevanje
trofej divjadi in te~aj za mentorje lovskim
pripravnikom. Ima tudi spri~evalo lovskega mojstra, od leta 2009 pa je absolvent
Visoke {ole za lovstvo in varstvo narave v
Karlovcu. V Lovski dru`ini Velika Nedelja
opravlja tudi naloge kinolo{kega referenta.
Po osnovni izobrazbi je kmetijski tehnik
smer `ivinoreja-poljedelstvo in vrtnarski
tehnik. Zaposlen je pri Univerzi v Mariboru
na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede, kot tehni~ni sodelavec na `ivinoreji
smer sladkovodno ribi{tvo.
S kinolo{ko dejavnostjo se ukvarja `e 15
let. Njegov prvi pes je bil nem{ki ov~ar, ki
ga je {olal v Kinolo{kem dru{tvu Maribor
pod mentorstvom Nu{e Sergo. Po

Peter
Kova~ec

odslu`itvi voja{kega roka leta 1982 si je
kupil par kratkodlakih jazbe~arjev, kasneje
koker {panjelko, pa resaste jazbe~arje …
Od leta 2007 imajo skupaj z `eno in
h~erko registrirano dru`insko psarno
Hudourni{ka, kjer poleg lovskih psov
jamarjev `ivijo {e Papilloni.
Poleg kinologije se ukvarja {e z golobarstvom in sicer z golobi za meso, ter z
vzrejo kuncev.
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Organi prireditve
SODNI[KI ZBOR
Delegat Kinolo{ke zveze Slovenije: Franc De~man
Sodnika: Stanko Lihtenvalner in Alojz Mlakar

ORGANIZACIJSKI ODBOR
prof. dr. Peter Umek, predsednik,
Peter Kova~ec, vodja prireditve,
Katka Kova~ec, ~lanica,
Anton Kace, stare{ina LD,
Miran Leben, gospodar LD,
Stanko Kokol, ~lan,
Franc Krabonja, ~lan,
Du{an Cvetko, ~lan,
Ivan Kav~i~, ~lan,
Ladislav Steinbacher, ~lan.

Tudi letos bosta arbitrirala sodnika Stanko Lihtenvalner in Alojz Mlakar

6

Bilten Kluba ljubiteljev psov jamarjev

september 2010

Prijavljeni psi za III. in IV. skupino FCI, 2. oktober, Gaj - Pragersko
Statistika prijavljenih psov za III. in IV. FCI skupino, 2. Oktober 2010, Gaj - Pragersko
Od 10. ure do 14.30 ocenjevanje psov, ob 15. uri Best in Show
Statistics reported dogs for III. and IV. FCI group, 2 October 2010, Gaj - Pragersko
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Prireditev so podprli donatorji

KLIMA NAPRAVE DOLINAR d.o.o.
Grič 24
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 423 12 34
Fax: +386 1 256 67 47
e-mail: klima.dolinar@siol.net
www.klima-dolinar.si

LOVSKA ZVEZA
MARIBOR

Fotografija na naslovnici Branka Emer{i~, ostale fotografije in redakcija Ladislav Steinbacher, e-po{ta:
ladislav_steinbacher@t-2.net. Priprava in tisk: Tiskarna GRAFIS, d. o. o., www.grafis.si.
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