PROGRAM OSNOVNEGA ŠOLANJA LOVSKIH PSOV
1. Splošni podatki o programu
 Program sprejema in potrjuje na predlog Komisije za šolanje lovskih psov Komisija za
strokovna vprašanja pri KZS.
 Program izvajajo LKD in zveze s pomočjo ustrezno usposobljenih kadrov.
 Program omogoča šolanje lovskega psa v osnovnih vajah ubogljivosti in je osnova za
nadaljnje šolanje psa za delo v lovišču.
 Osnovno šolanje po programu VP 1 traja 44 ur za VP 2 pa 57 ur (dva dni na teden po dve
šolski uri, cca 3 mesece).
 Po zaključenem usposabljanju se organizira zaključni izpit. Uspešno opravljen izpit se vpiše v
delovno knjižico psa ali rodovnik.
 Program osnovnega šolanja je oblikovan, tako, da z absorbiranim programom in opravljenim
izpitom pridobi vodnik osnovno znanje za šolanje lovskega psa, hkrati pa tudi izšola svojega
psa v vajah ubogljivosti, poleg tega se na tečaju psi socializirajo in pripravijo na telesno
ocenjevanje in razstave.
 Program osnovnega šolanja določa seznam vaj in časovno opredeljuje njihovo izvajanje.
Število ur teoretičnega usposabljanja
Število ur praktičnega usposabljanja
Skupaj

za VP 1
2
42
44

za VP 2
2
55
57

UO-BH
10
10

2. Pogoji za vključitev in pridobitev strokovnega znanja po programu.
 V program osnovnega šolanja lovskih psov se lahko vključijo lastniki (vodniki) z lovskimi psi,
izjemoma pa tudi nelovskimi.
 Pogoj, ki jih morata izpolnjevati vodnik in pes, da uspešno končata tečaj je aktivna prisotnost
in sodelovanje psa in vodnika na tečaju ter uspešno opravljen izpit.
 Udeleženci opravljajo zaključni izpit neposredno po končanem usposabljanju. Če je
udeleženec pri prvem preverjanju znanja neuspešen, ima pravico ponovno opravljati izpit v
času, ki ga določi komisija.

3. Ocenjevanje psa v vajah ubogljivosti na zaključnem preizkusu
 Na zaključnem preizkusu ocenjujejo delo psov in vodnikov za to pooblaščeni sodniki za delo
lovskih psov, ki imajo predmetno delo prinašanje. Ostali sodniki, ki nimajo predmetnega dela
prinašanja, pa le, če imajo opravljen izpit inštruktorja za šolanje lovskih psov.
 Ocenjevanje poteka na podlagi priloženih navodil za ocenjevanje vaj poslušnosti. za kar
se uporablja, ocenjevalni list (obrazec VP-l. VP-2).
 Uspešno opravljen izpit sodnik vpiše v delovno knjižico psa ali v rodovnik psa.
 Organizator 14 dni pred predvidenim zaključkom, pismeno obvesti Komisijo za
prireditve pri KZS o datumu zaključnega izpita.
 10 dni po končanih izpitih mora organizator, Komisiji za prireditve poslati ocenjevalne
liste preizkušenih psov (tako uspešnih, kot tudi neuspešnih) in sodniško poročilo.
4. Pogoji za usposabljanje
Program osnovnega šolanja lovskih psov (vodenje tečajev) izvajajo vodje šolanj z opravljenim
ustreznim izpitom ali priznani vodje šolanj.
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ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEČAJEV
I. ORGANIZACIJSKE PRIPRAVE
V kolendarju prireditev KZS organizator planira izvedbo tečaja. Vodja tečaja mora pripraviti
seznam tečajnikov in voditi evidenco prisotnosti na tečaju.
Vodja tečaja - skupine je dolžan voditi seznam vseh tečajnikov s polnimi naslovi. Prav tako
mora imeti vpisane vse podatke o psih, ki so v šoli.
a) Evidenca prisotnosti na tečaju
Poleg evidence tečajnikov in psov se vodi tudi evidenca prisotnosti na tečaju. Iz nje je
razvidna prisotnost tečajnikov pri delu.
b) Program predavanj v teoretičnem delu tečaja
Teoretična predavanja so namenjena vodnikom, ki so se prijavili v začetni tečaj šolanja svojih
psov. Potrebna so zato, da vodniki širše spoznajo osnove, metode, pogoje in možnosti, po
katerih bodo v tečaju s svojim psom pridobivali potrebna znanja. Vodstvo šolanja mora
pripraviti program predavanj, ki naj zajemajo naslednje teme:
- nega, prehrana in zdravstveno varstvo psov,
- prirojene lastnosti psov in njihova naravni - značaj,
- psihologija šolanja in metode šolanja psov,
- oprema psa za šolanje in obleka vodnika.,
- pomen šolanega psa pri izvajanju lova,
- priprava psa na učno uro,
- odnos vodnika do psa,
- vzgoja mladega psa in spoznavanje lovišča in urbanega okolja.
Če v društvu, ki organizira šolanje, za ta predavanja ni ustreznih strokovnjakov, ki bi bili
sposobni pripraviti kvalitetna predavanja s posameznih področij, naj se društvo poveže z
drugimi društvi, ki imajo ustrezne strokovnjake.
Vseh teoretičnih predavanj se morata obvezno udeležiti tudi vodja tečaja in njegov pomočnik.
c) Izpit
Za uspešno opravljen VP1 ali VP 2 mora pes vse discipline opraviti pozitivno in doseči
60% vseh točk. Šteje se, da je pes disciplino opravil pozitivno, če je dosegel 60%
predpisanih točk za predpisano disciplino. Prav tako ne sme kazati nikakršnih znakov
streloplahosti, napadalnosti ali bojazljivosti. Če pes ali psica ni opravil ene izmed disciplin
VP1 ali VP2 ni opravil.

d) Pritožbe
Morebitne pritožbe, ki se nanašajo na zaključni izpit se rešuje skladno s PSD.
Sodnikova odločitev je dokončna. Dovoljene so le pritožbe na formalne napake.
Program osnovnega šolanja je potrdila Komisija za izobraževanje in izpite na 24. seji
dne 27. 2. 2018 s sklepom št. 7-1 in Komisija za strokovna vprašanja KZS na 27. seji
dne 13. 4. 2018 s sklepom št. K3/27/2018.
Priloge: Program in ocebjevanje vaj poslušnosti – VP1 - ocenjevalni list
Program in ocebjevanje vaj poslušnosti – VP2 - ocenjevalni list
Program VPUO-BH in ocenjevalni list
Program tečaja Male šole
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