
LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO KOČEVJE 
 
 
 
 
 
 

KINOLOŠKI PRAVILNIK 
 
Lovska družina v interesu strokovnih, etičnih in boljših ekonomskih razlogov sprejema ta 
Pravilnik, ki naj bi pospeševal nadaljnji razvoj kinologije v lovskih organizacijah in se z njim 
kinologija obravnava kod del lovske dejavnosti v lovskih organizacijah. 
 
 
 

SPLOŠNI DEL 
 
 

1 člen 
 
 V lovišču je dovoljeno loviti samo z lovskimi psi čiste pasme, ki morajo imeti opravljeno 
ustrezno preizkušnjo za vrsto lova, katere izhajajo iz določil Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. 
list RS št. 16/2004), Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih ( Ur. List RS. št. 98/200202 ), 
Pravilnika o vrsti in moči orožja in zasledovanje ranjene ali obstreljene divjadi ( Ur. List RS. 
št. 73/2005 ) in pravilnikov, kateri urejajo vsako grupo lovskih psov posebej. 
 

2 člen 
 
  Kinološko delo v lovki družini ( v nadaljevanju upravljavec lovišča ), opravlja in ureja tri 
članska komisija, katera ima svojega predsednika in dva člana. Predsednik komisije je član 
upravnega odbora lovske družine. 
 

3 člen 
 
  Kinološkega referenta ( predsednika komisije ) izvoli občni zbor upravljalca lovišča na 
volilnem občnem zboru iz vrst najuglednejših lovsko kinoloških strokovnjakov, kinoloških 
sodnikov, izkušenih rejcev in vodnikov lovskih psov. 
 

4 člen 
 
   Referent za kinologijo pri upravljavcu lovišča ureja delovanje komisije in skrbi za razvoj 
kinološke dejavnosti. 
Pravice in dolžnosti kinološkega referenta: 
 

1. Vodi evidenco lovskih psov in jo dopolnjuje z doseženimi uspehi na tekmah, telesnih  
ocenjevanjih PNZ. 

2. Obvešča lastnike psov o planiranih kinoloških prireditvah v tekočem letu. 
3. Vodi evidenco udeležbo psov na skupnih lovih, evidenco iskanj zastreljene in ranjene 

divjadi in ostalih kontrolnih pregledov nastrela, kateri so bili povzročeni s krogelnim 
nabojem. 

4. Vodi evidenco o vseh lovsko pasemskih psih, kateri izpolnjujejo zakonske pogoje za 
lov. 

5. Skrbi za strokovno kinološko vzgojo in izobraževanje članov lovske družine. 
6. Svetuje in posreduje pri nakupu ustreznih lovskih psov. 



7. Poroča UP LD in Občnemu zboru o stanju o uspehih in problemih iz področja kinologije 
na območju upravljavca lovišča. 

8. Sodeluje z gospodarjem in blagajnikom  upravljavca lovišča pri gospodarjenju in porabi 
sredstev kinološkega sklada upravljavca lovišča. 

9. Predlaga potrebe po kinoloških prireditvah in predavanjih. 
10. Enkrat letno je dolžan poročati LD in LKD Kočevje o stanju psov v LD. 
11. Ob zaključku lovne sezone poda  LKD Kočevje številčno poročilo o kontroli pregledov 

nastrelov in iskanju zastreljene divjadi. 
12. Vse kršitelje tega pravilnika in aktov lovske družine, ki zajemajo lovsko kinologijo, 

vključno kršitve iz zakona o mučenju živali, predlaga v disciplinski postopek. 
13. Organizacijsko sodeluje z LKD Kočevje. 

 
                                              
 

STROKOVNI DEL 
 

5 člen 
 
      Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, krvosledcev, 
šarivcev, ptičarjev in prinašalcev, kateri se uporabljajo pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene 
divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode in ki je lovsko uporabnost dokazal z ustrezno 
preizkušnjo naravnih zasnov, katere so predpisane in zakonsko določene za vsako grupo 
lovskih psov s posebnimi Pravilniki.. 
 

6 člen 
  
  Vsaka oblika individualnega ali skupinskega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob 
prisotnosti šolanega lovskega psa, kateri je opravil ustrezno preizkušnjo. 
 
 

7 člen 
 
   Za iskanje ( sledenje ) obstreljene divjadi se lahko uporabi pse vseh lovskih pasemskih 
skupin, kateri so uspešno opravili preizkušnja v delu po umetnem krvnem sledu. 
 

8 člen 
 
  Za iskanje zastreljenih medvedov se lahko izključno uporabi le tiste pse pri katerih so, poleg 
dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske sposobnosti vodnika in psa 
 
 

9 člen 
 
  V kolikor upravljavec lovišča planira in organizira obliko skupnega lova, na katerem morajo 
po zakonu prisostvovati ustrezni lovski psi, se morajo vodniki, kateri prejemajo povračilo 
določenih stroškov za psa in vodnika od strani lovske družine, obvezno udeležiti 
organiziranega lova, v nasprotnem primeru niso upravičeni do povračila nobenih stroškov 
nastali v predhodnem obdobju.   
 

10 člen 
 
  Če upravljavec lovišča nima na razpolago svojih usposobljenih psov in vodnikov  za 
izvedbo lovov, na katerih  morajo zakonsko biti  prisotni  ustrezni psi, ustreznih krvosledcev 
oziroma odpove domači krvosledec, lahko upravljavec lovišča povabi k sodelovanju druge 



vodnike ustreznih psov, kateri delujejo na območju delovanja LKD Kočevje  za sledenje pa 
tudi širše iz mreže iskalcev, kateri delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.    
                             
 

11 člen 
 

1. Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z najmanj dvema 
uspešno preizkušenima goničema, katera divjad dvigneta in ji glasno sledita. 

2. Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi psi v vrsti drug ob drugem                   
      glasno premika prek površine in tako požene divjad  proti vrsti strelcev na stojišču. 
3. Jamarjenje je način lova, kjer lovski pes jamar izžene divjad iz jam in rovov. 

 
 

12 člen 
 
  Na vsakih 1000 ha lovne površine mora imeti lovska organizacija za izvajanje lova na malo 
divjad in lova na vodno divjad na razpolago najmanj enega ustrezno šolanega psa z ustrezno 
preizkušnjo. 
 
 

13 člen 
 
   Za vsak oddan strel z kroglo na divjad, katera ni padla v ognju, je potrebno  opraviti 
pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela. 
Pri tem se mora v vseh primerih izključno uporabiti izšolanega in preizkušenega psa za delo 
po krvnem sledu. 
 
 

14 člen 
 
  Član lovske družine, ki zastreli divjad, je dolžan preko kinološke komisije in gospodarja v LD 
organizirati iskanje. 
 
 

15 člen 
 
  Članu lovske družine, ki je vodnik izšolanega in preizkušenega psa za delo po krvnem 
sledu, je dovoljeno, da v primeru, ko sam zastreli divjad, najprej s svojim psom izvrši kontrolo 
nastrela in poišče zastreljeno divjad. V primeru, da pes na sledu ni uspešen, pa je dolžan 
obvestiti  kinologa in gospodarja in organizirati iskanje z drugim ustreznim krvosledcem. 
 
 

16 člen 
 
  Upravljavec lovišča v svojem lovišču ne sme pod umetnimi razmerami, namernimi 
zastrelitvami   dovoljevati neposrednega stika lovskega psa z živo divjadjo, prav tako tudi ne 
sme imeti divjat v ujetništvu ali oborah za namene učenja, preizkušanja ali sledenja divjadi 
velja za uporabo vseh vrst lovskih psov. 
 
 

17 člen 
 
  Pri izsledeni živi ranjeni divjadi mora vodnik psa izključiti vsako nepotrebno mučenje divjadi. 
Divjad mora čim prej na lovsko pravičen način umeriti 
 



18 člen 
 
  Odstrel vseh vrst psov, ki jih brez nadzora opazimo v lovišču, ni dovoljen in je prepovedan. 
Odstrel je možen samo na podlagi pravnomočno izdane odločbe od strani ustreznega za to 
pristojnega inšpektorja.    
 

19 člen 
 
   Za usposobljenost in vedenje lovskega psa na lovu je odgovoren njegov lastnik oziroma 
vodnik.   
 

20 člen 
 
  Za šolanje mladih psov mora lovska organizacija nameniti del lovišča bogatega z divjadjo. 
Šolanje in prosto gibanje psov v lovišču v času poleganja mladičev divjadi nista dovoljena. 
 
 

21 člen 
 
  Vodniki (član LD ) do slednje  vodljive, šolane in preizkušene pse lahko uporabljajo po vsem 
lovišču upravljavca lovišča. 
 

22 člen 
 
  Upravljavec lovišča je dolžan na pobudo kinološke komisije v lovski družini stimulirati 
nabavo lovskih psov, ki so potrebni za izvajanje lova in to članom oziroma vodnikom, kateri 
so voljni lovskega psa sprejeti. To velja za vse pasme lovskih psov, posebno pa za goniče, 
katere prisotnost na lovu zahteva sam zakon in psov katere naj bi se šolalo za delo po 
krvnem sledu. Prav tako je dolžna že izšolane pse stimulirati tako, da se vodniku prizna 
določena kvota ur v lovišču in se mu povrnejo tudi določeni stroški. 
 
 
 

FINANČNI DEL 
 
 
                                                                   23 člen 
 
  Dejavnost lovske kinologije se financira iz sredstev, pridobljenih iz lovišča. Upravljavec 
lovišča mora stroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske kinologije, všteti v stroške 
lovišča. 
 
Za pospeševanje kinologije pa se smatra: 
- nakup lovskih psov 
- stroški preventivnih cepljen (steklina, paraviroza, pasja kuga in podobno ) 
- stroški zdravljenja psa 
- stroški letne prehrane psa 
- stroški iskanj zastreljene divjadi 
- stroški, kateri nastanejo pri preizkusu psov po naravnem krvnem sledu 
- stroški pri organiziranju kinoloških prireditev na območju upravljavca lovišča in pri 

izobraževanju vodnikov 
- stroški za udeležbo na razstavah in tekmah lovskih psov 
- nagrade za uspešno udeležbo na razstavah in tekmah (CAC in CACIB ter CACT in 

CACIT ) 
 



24 člen 
 
  Za stimuliranje pri šolanju in primernem vzdrževanju psov lahko upravljavec lovišča v 
okvirju svojih finančnih zmožnosti izplača vodnikom psov pri aktivnem delu v lovišču, na 
tekmah in razstavah denarno nagrado oziroma so vodniku upravičeni do povrnitve stroškov 
in sicer:       
 
   1.    Kontrola nastrelov in sledenje divjadi             44 EUR 
   2.    Udeležba na PNZ in UT za vse pasme psov po doseženem uspehu 
            1. nagradni razred                                        18  EUR   
            2. nagradni razred                                        15  EUR 
            3. nagradni razred                                        10  EUR 
   3.    Udeležba na tekmah v delu za vse  pasme psov po doseženem uspehu 
            1. nagradni razred                                         24 EUR 
            2. nagradni razred                                         22 EUR 
            3. nagradni razred                                         18 EUR 
 
   4. Udeležba na državnih in mednarodnih tekmah in razstavah za vse pasme psov lahko     
        upravljavec lovišča v okvirju svojih finančnih možnosti   izplača uspešnim vodnikom 
        denarno nagrado v višini 20 do 50 EU pri čemer se upošteva rang nagrade in velja za 
        CACIB, CACIT, CACIB rezervni, CACIT rezervni, CAC, CACT, CAC rezervni ,CACT  
        rezervni in PRVAK raz. mladih.  
 
  Po sklepu upravljavca lovišča se izplača tudi ustrezna kilometrina, in če so izpolnjeni 
zakonski pogoji, tudi ustrezna dnevnica. 
 
  Udeležbo na tekmah in razstavah, po predhodnem dogovoru z referentom za kinologijo in 
vodnikom psa, odobri upravni odbor lovske družine v nasprotnem primeru, če tega ni lovska 
družina ni dolžna do nobenega povračila in izplačila, kakor je zgoraj navedeno. 
 
 

25 člen 
 
  Upravljavec lovišča si pridržuje pravico spreminjanja stimulacije in nagrajevanje vodnikom, 
vendar le na osnovi uspešnosti in aktivnega sodelovanja vodnikov psov pri izvrševanju del v 
lovišču.   
 
 

26 člen 
 
   Ker je lovski pes po zakonu o divjadi in lovstvu ter določenimi Pravilniki sestavni del 
gospodarjenja z loviščem, je stanje lovske kinologije v lovskih organizacijah odraz dobrega 
gospodarjenja z zaupanim premoženjem. Upravljavec lovišča pa je dolžan finančno, 
strokovno in aktivno sodelovati pri urejanju in razvoju kinologije. 
 
 

27 člen 
 
  Ta Pravilnik je izdelal UO LKD Kočevje z željo, da bi se vsa kinologija na področju ZLD 
Kočevje in širše, kjer deluje LKD Kočevje, obravnavala enotno. UO LKD Kočevje bo skrbel, 
da se bo Pravilnik enotno spreminjal glede morebitne spremembe zakonodaje, katera se 
tiče kinologije, rasti cen in bo Pravilnik prilagajal glede na odnose in položaj kinologije v 
lovski organizaciji. 
 
 



                                                           28 člen 
 
 Ta pravilnik je sprejela lovska družina oziroma upravljavec lovišča, kot sestavni del svojih 
internih aktov na svojem Občnem zboru dne,_____________________________________ 
 
 
 

 
KONČNA DOLOČBA 

 
 

29 člen 
 
  Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Občnem zboru v lovski organizaciji 
in z istim dnem preneha veljati predhodni stari Pravilnik. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              STAREŠINA LD 
 
                                                                                             ____________________ 
 
  
                                                              
          
   

 
           
 
                       
 
 
 
                                                                  
 
 
    
 
 
 
 
 

 
  

 
 
                                                             
 
           

   
           



 


