
PRAVILNIK 

OCENJEVANJA DELA GONIČEV 

(PREIZKUS NARAVNIH ZASNOV IN TEKME) 

 

I.SPLOŠNA PRAVILA 

 

Člen 1. 

Pravilnik za ocenjevanje dela psov goničev je splošni kinološki predpis, ki določa vrste tekem in 

preizkus naravnih zasnov ( v nadaljevanju PNZ ), predpisuje način organizacije, vsebino po predmetih 

preizkušanja, način sojenja in ocenjevanja, ter pojasnjujejo vso problematiko, ki jo je pri tej vrsti 

prireditev treba upoštevati. 

 

Člen 2. 

Organizatorji PNZ in tekem, sodniški zbor in sodniki posamezniki, kakor tudi ostali sodelavci so 

dolžni, da se ravnajo po tem pravilniku. 

 

Člen 3. 

Ocene, ki jih psi dobijo na tekmah, ki se izvajajo po tem Pravilniku, se priznavajo v vseh državah 

članicah FCI. Ocene, ki jih naši psi dobivajo na tekmah v inozemstvu, kakor tudi ocene psov, ki so v 

Slovenijo uvoženi iz inozemstva, se priznajo, če so bile dosežene na prireditvah pod okriljem FCI, 

torej v državah članicah FCI. 

 

Člen 4. 

Pravilnik je usklajen z določili PSD KZS. Pravilnik je veljaven kot splošni kinološki predpis na vsem 

ozemlju države Slovenije. 

 

II. PNZ IN TEKME 

 

Člen 5. 

Tekme so lahko mednarodne, državne in lokalne. 

PNZ so vzrejne prireditve lokalnega značaja. Lahko so tudi regionalne, če se tako dogovorita najmanj 

dve kinološki društvi in za tako prireditev pridobita dovoljenje državne kinološke zveze. 

 

Člen 6. 

Koledarski plan prireditev PNZ in tekem se praviloma izdela konec vsakega koledarskega leta za 

prihodnje leto. Plan tekmovanj in PNZ mora biti objavljen v koledarju prireditev, ki ga izda Kinološka 

zveza Slovenije. Zato morajo prireditelji prijaviti prireditev najkasneje do 15. septembra tekočega leta 

za naslednje leto. 

 

Člen 7. 

Prireditve PNZ in tekmovanj morajo biti javno objavljene: državne 30 dni, ostale 20 dni pred dnevom 

izvedbe. V objavi mora biti navedena vrsta tekmovanja, kraj in čas tekmovanja oziroma PNZ, ter rok 

za prijavo, kakor tudi vsi ostali pogoji. 

 

Člen 8. 

Na mednarodnih in državnih tekmah, s podelitvijo CACIT in CACT se upoštevajo predpisi FCI. 

 

III. VODJA TEKMOVANJA 

 

Člen 9. 

Zaradi upoštevanja predpisov pri organizaciji vseh PNZ in tekem organizator določi vodjo tekmovanja 

oziroma PNZ in člana kinološke organizacije, ki prireditev organizira ali kinološke organizacije, na 

področju katere se prireditev izvaja. Vodja tekmovanja oziroma PNZ imenuje svojega namestnika, po 

potrebi pa tudi pomočnike. 



Vodja tekmovanja predstavlja organizacijo, ki prireja tekmo oziroma PNZ. Vodja je odgovoren za 

celotno pripravo in izvedbo prireditve, ne odgovarja pa za strokovni del prireditve – za tega odgovarja 

sodniški zbor oziroma sodnik posameznik. 

 

Člen 10. 

Dolžnosti vodje prireditve: 

a – Za tekmo oziroma PNZ odreja teren, na katerem je naseljenost divjadi čim večja. Teren mora biti 

razgiban in dovolj pregleden, tako da se z nekaj mest na terenu lahko stalno spremlja delo psa. V 

dogovoru z lovsko organizacijo poskrbi, da se pred izvedbo prireditve na tem področju ne lovi, najbolj 

idealno pa bi bilo, da bi se za te prireditve določil stalen prostor, kjer bi bil lov prepovedan. 

b – Določa zborno mesto sodnikov, vodnikov in vseh ostalih udeležencev, kakor tudi čas zbora. 

c – Izvrši žrebanje. 

d – V dogovoru s sodniško komisijo razporedi strelce in sodniške pomočnike. 

e – Pripravi mrtvo divjad in kri za preizkus po krvni sledi ali zajca za vlečko. 

f – Organizira polaganje krvne sledi ali vlečke. 

g – Določi oznake, ki jih bodo nosili posamezni funkcionarji. (Oznake morajo biti različne in nošene 

na vidnem mestu ). 

h – Objavi, v dogovoru s sodniško komisijo, trobne in druge oznake, ki se uporabljajo za izvršitev 

posameznih del. Odreja rogista in poskrbi, da vsi udeleženci dogovorjene znake dobro poznajo. 

i – Poskrbi za vse administrativne potrebe v času tekme in po njej. 

k – Izvrši žrebanje vrstnega reda psov, ki morajo po sodniški odločitvi posamezna dela popravljati. 

j – Po zaključnem delu na terenu organizira vse potrebno za zaključitev administrativnih del. Proglasi 

zmagovalca in vse rezultate, izroča diplome, nagrade. Vsem vodnikom vrne rodovnike z vnesenimi 

rezultati. Glede na vremenske razmere in ostale zahteve odredi prostor, kjer se ti zaključki izvajajo. 

m – Skrbi za red in disciplino pri tekmovanju, odreja mesto, od koder lahko morebitni gledalci 

spremljajo prireditev in določi potrebno število redarjev, ki poskrbijo, da gledalci ne motijo poteka 

tekmovanja. 

n – Odstrani vse osebe, ki kakorkoli ovirajo potek tekmovanja. Vsi udeleženci tekmovanja morajo 

upoštevati odločbe vodje tekmovanja. 

 

IV. SODNIKI ( KOMISIJA IN POSAMEZNIKI ) 

 

Člen 11. 

Sodniški kolegij ( komisija ) oziroma sodnik – posameznik je svoboden in neodvisen organ 

tekmovanja oziroma PNZ v vseh strokovnih zadevah, ki jih opravlja. V vseh ostalih funkcijah pa je 

podrejen vodji tekmovanja. 

 

Člen 12. 

Sodnike za mednarodne tekme odreja KZS – na osnovi predloga kinološkega društva področja, na 

katerega ozemlju se bo tekma izvedla, oziroma društva, ki je neposredni organizator tekme. Za ostale 

tekme in PNZ KZS lahko to svojo pravico prenese na Strokovni svet organizacije za goniče ali 

kinološko društvo. 

 

Člen 13. 

Sodniška komisija je sestavljena iz treh za delo goničev usposobljenih sodnikov, enega od teh se 

določi za predsednika te komisije. Samo v izrednih primerih je en član te komisije lahko sodniški 

pripravnik za delo goničev. 

 

Člen 14. 

Sodnik posameznik preizkuša prirojene lastnosti goničev. Svoje odločitve sprejema samostojno, na 

osnovi svojega sodniškega prepričanja. Njegovim odločitvam se ne oporeka, skladno s členom št.17. 

V kolikor na enem PNZ sodeluje večje število psov in se mora zato angažirati več sodnikov 

posameznikov, so le ti dolžni, da poenotijo svoje kriterije in sodelujejo pri urejanju rezultatov PNZ, v 

smislu člena 18. 



 

Člen 15. 

Strelci na stojiščih in sodniški pripravniki so istočasno pomočniki sodnikov in morajo o svojih 

zapažanjih točno poročati sodnikom. 

 

Člen 16. 

Sodniški pripravniki za delo, samostojno spremljajo delo psov in izpolnijo ocenjevalni list za vsakega 

psa, katerega po zaključku predajo v pregled sodniški komisiji. Komisija oceni delo vsakega 

pripravnika in oceni uspešnost stažiranja. V skladu s pravilnikom KZS o strokovnem delu, komisija 

izda vsakemu pripravniku potrdilo o stažiranju, v katerem je navedena tudi ocena njegovega dela. 

Podatki o pripravnikih in njihovo uspešnost se vpiše v končno poročilo o tekmi. 

 

Člen 17. 

Vsak sodnik samostojno, objektivno in nepristransko ocenjuje delo vsakega psa posebej – glede na 

prikazano delo psov. 

 

Člen 18. 

Sodniški zbor pred tekmo na skupnem sestanku z vodjem tekme, pomočniki in pripravniki, uskladi 

kriterije ocenjevanja, ki so odvisni od specifičnosti lovišča. 

 

V. ZNAČAJ TEKMOVANJA 

 

Člen 19. 

Po vsebini in namenu obstajajo tri vrste tekmovanj: 

1. PNZ, 

2. Lokalne uporabnostne tekme, 

3. Pokalne tekme, državne tekme in šampionati. 

PNZ  in tekmovanja so tekme posameznikov, pokalna tekmovanja pa so tekme ekip ( društev, regij, 

mest, pokrajin itd. ) 

 

Člen 20. 

Na PNZ sodelujejo mladi psi, ki morajo biti stari nad devet mesecev. Pse, starejše od 24 mesecev se na 

PNZ ocenjuje strožje. 

 

Člen 21. 

Uporabnostne tekme so namenjene starejšim psom, ki so predhodno že opravili PNZ in so v 

posameznih disciplinah že šolani, zato se na tekmi ocenjujejo naravne zasnove psa in stopnja šolanja. 

 

Člen 22. 

Tekme so prireditve, na katerih sodelujejo psi, starejši od 24 mesecev. Na tekmah se preizkuša lovske 

lastnosti in stopnjo pripravljenosti – priučenosti za lov. 

 

VI. POGOJI SODELOVANJA 

 

Člen 23. 

Vodnik mora na PNZ in tekmo prinesti rodovnik psa in druga v razpisu zahtevana potrdila. Obvezno 

tudi potrdilo o cepljenju proti steklini. 

Vrstni red se določi pred prireditvijo na osnovi žrebanja. 

Vsak pes, ki sodeluje na tekmi, mora biti predhodno telesno ocenjen, ocena mora biti najmanj – dobro. 

 

Člen 24. 

Psi, ki kažejo znak bolezni ali psice, ki se gonijo, se ne smejo pripustiti na PNZ, tekmo ali šampionat. 

 

 



Člen 25. 

Lastnik prijavljenega psa, mora biti član kinološke organizacije članice KZS ali član kinološke 

organizacije v inozemstvu pod okriljem FCI-a. 

 

Člen 26. 

Prijavo na PNZ ni obvezno posredovati prireditelju, v kolikor to ni v razpisu posebej navedeno. Prijave 

za tekme in šampionate pa so obvezne in morajo biti dostavljene v razpisnem roku z vsemi podatki o 

psu, ki so v prijavnici. 

 

VII. VSEBINA TEKMOVANJA 

 

Člen 27. 

Preizkus prirojenih sposobnosti lovskih psov je vzrejna prireditev lokalnega ali regionalnega značaja, 

rezultati teh PNZ pa se upoštevajo pri selekciji oziroma izbiranju za lov primernih samcev in samic za 

paritve. 

 

Člen 28. 

Na PNZ so obvezne sledeče discipline: 

1. iskanje, 

2. gonja, 

3. glas, 

4. kvaliteta voha ( nos ), 

5. obnašanje pri strelu ( streloplahost ), 

6. poslušnost ( vodljivost ). 

 

Člen 29. 

Ocenjevanje se izvaja po navodilih opisanih v poglavju VIII – Način ocenjevanja. 

 

Člen 30. 

V enem dnevu lahko sodnik posameznik oceni ( preizkusi ) največ do 8 psov. 

 

Člen 31. 

Pozitivno oceno dobi vsak pes, ki je zbral skupno ( vsota točk posameznih ocen ) 

- najmanj 40 točk, s tem da posamezna ocena ne sme biti nižja od 1. 

 

Člen 32. 

Opravljen izpit prirojenih lastnosti se vpiše v rodovnik »Opravil PNZ« 

Ob tem mora biti obvezno vpisan kraj in datum opravljanja PNZ, ime sodnika. 

Psom, ki so osvojili 48 točk, se v rodovnik vpiše # Opravil PNZ in nagradni razred #, pod pogojem, da 

v nobenem od posameznih ocenjevanj ocena ni bila nižja kot 1. V primeru, da pes izpita ni opravil 

pozitivno, se v rodovnik ocene ne vpisuje, ker ima pes pravico da ponavlja izpit vsakih 15 dni do 

izpolnjenih 24 mesecev starosti. 

 

Člen 33. 

Na državnih in lokalnih tekmah disciplina 4, krvna sled lahko zamenja vlečko. 

 

Člen 34. 

Iskanje, gonja, krvna sled ali vlečka in kvaliteta voha smatrajo za naloge prve kategorije, medtem ko 

vse ostale discipline spadajo v drugo kategorijo. Goniči se lahko preizkusijo tudi v neobveznih 

predmetih ( Poglavje Navodila: B. Neobvezni predmeti ). Neobvezni predmeti se ocenjujejo z ocenami 

od 1 do 4 opisno. Te ocene se vpisujejo v ocenjevalne liste, kartoteko in rodovnik psa. 

 

Člen 35. 



Pokalna tekma, državna tekma ali šampionat je tekmovanje ekip kot so dvoboj, troboj itd. med vodniki 

– društvi ali regijami. 

Zmagovalec je tista ekipa, ki zbere z določenim številom psov največ točk. 

 

Člen 36. 

Število članov oziroma psov v  ekipi določi organizator tekmovanja z razpisom ali na sestanku 

sodnikov pred tekmo. 

 

VIII. NAČIN OCENJEVANJA ( PREIZKUŠANJA ) 

 

Člen 37. 

Vsak pes se ocenjuje posamično v vseh disciplinah razen strelomirnosti, ki se lahko oceni skupinsko. 

 

Člen 38. 

Za vse discipline se podeljujejo sledeče ocene: 

 

4 – odlično                      3 – prav dobro                       2 – dobro 

1 – zadostno                   0 – nezadostno 

 

Pozitivne ocene so od 4 do 1. 

Pri ocenjevanju se lahko uporabi tudi polovična ocena. 

 

Ocenjevanje gonje na tekmi: 

 

4 – odlično                                (gonja zajca 30 minut ) 

3 – prav dobro                          ( gonja zajca 20 minut ) 

2 – dobro                                  ( gonja zajca 15 minut ) 

1 – zadostno                             ( gonja zajca 10 minut ) 

 

Ocenjevanje gonje na PNZ: 

 

4 – odlično                                (gonja zajca 15 minut ) 

3 – prav dobro                          ( gonja zajca 10 minut ) 

2 – dobro                                  ( gonja zajca   5 minut ) 

1 – zadostno                             ( gonja zajca   3 minut ) 

 

Ocenjevanje gonje lisice; čas gonje lisice je 10% daljši od zajca. 

Ocenjevanje gonje: na tekmi, če ni divjad videna, je maksimalna ocena v gonji 1 – to je 20 točk. 

Pse, ki niso sledoglasni, so kresači in streloplahi, se diskvalificirajo, prav tako se jim ne dovoljuje 

paritve ( razmnoževanja ). 

Če je pes moten pri posameznem predmetu, mu lahko zbor da popravke, prav tako psu, ki ni prišel v 

predpisanem času na divjad, vendar se to upošteva v oceni iskanja. 

 

Člen 39. 

Seštevek vseh ocen, množenih s faktorji, da skupno število točk in predstavlja vrednost psa. 

Prvo oceno odlično dobi pes, ki doseže na PNZ 105 točk, na tekmi 146 točk pod pogojem, da iz 

predmetov prve kategorije dobi oceno najmanj prav dobro. 

Drugo oceno prav dobro dobi pes, ki doseže na PNZ 73 točk, na tekmi 93 točk pod pogojem, da iz 

vseh predmetov prve kategorije dobi oceno dobro. 

Tretjo oceno dobro dobi pes, če doseže na PNZ 48 točk, na tekmi 49 točk s tem, da iz predmetov prve 

kategorije doseže najmanj zadostno oceno. 

Pozitivno oceno prvo, drugo ali tretjo lahko dobi pes, ki nima nobene nezadostne ocene, razen pod 

postavko 10 – oblajač – pokazač. 

 



Člen 40. 

Z ozirom, da na delo goničev vpliva tudi vreme, sestava terena, število divjadi itd.,  lahko zbor 

sodnikov skrajša čas gonje ali podaljša čas za iskanje. Te spremembe se lahko upoštevajo za vse pse 

ali pa samo za posamezne, ki delajo v neprimernih pogojih: slana, zmrzline, neugodni vetrovi, itd. 

 

Člen 41. 

Po zaključku dela se zbere zbor sodnikov in se dokončno ugotovi čas gonje za vsakega psa, če se 

ugotovi, da sodnik ni slišal ves čas gonje in to lahko potrdi drugi sodnik, pripravnik ali pomočniki. 

Vsi goniči v enem razredu se razvrščajo v I/A, B itd. po številu točk, telesni oceni, starosti in spolu. 

 

Člen 42. 

V rodovnik se vpisujejo samo ocene in nagradni razred, brez uvrstitve. 

 

Člen 43. 

Dosežene ocene se vpisujejo v rodovnik, ocenjevalni listi in poročilo pa se dostavi pristojni kinološki 

zvezi za nadaljno uporabo. 

 

Člen 44. 

PNZ se prav tako vpiše v rodovnik, strokovne tiskovine pa dostavi pristojni instituciji. 

 

Člen 45. 

Poročilo vodje prireditve zajema poleg splošnih podatkov o poteku tudi število psov, sestavo 

sodniškega zbora – pripravnikov. Podeli nagrade in diplome ob razglasitvi rezultatov. 

 

Člen 46. 

Poročilo sodnikov mora biti dostavljeno z vsemi strokovnimi tiskovinami v osmih dneh pristojni 

instituciji. 

 

IX. NAGRADE IN NAZIVI 

 

Člen 47. 

Prireditelj lahko na PNZ in tekmah podeli nagrade v obliki diplom, medalj in pokalov za najbolje 

uvrščene pse in psice, ki so pozitivno ocenjeni. 

 

Člen 48. 

Častni nazivi se lahko podelijo le na tekmah in šampionatih psom, ki dosežejo prvi nagradni razred. 

 

Člen 49. 

Na državnih tekmah se podeljuje naziv prvak za vsako pasmo posebej in še po spolu ter naziv 

Kandidata za prvaštvo Slovenije v delu ( CACT ). 

 

Člen 50. 

Državni prvak v delu ( cH. T-SLO ) lahko postane pes, ki je osvojil dve kandidaturi na mednarodni 

tekmi ali tri kandidature na državnih tekmah ali eno kandidaturo na mednarodni in dve na državnih 

tekmah, vse pa v roku najmanj 1 leta in na tekmah, ki so potekale v Sloveniji. 

 

Člen 51. 

Da bo pes priznan za prvaka v delu z nazivom državni prvak, mora imeti telesno oceno najmanj prav 

dobro ( 4 ). 

 

Člen 52. 

Nazive prvaka vpisuje v rodovnik pisarna KZS. 

 

 



X. OCENJEVANJE DELA GONIČEV 

 

1. ISKANJE 

 

Gonič mora pri iskanju pokazati, da išče natančno, tako, da dobi sodnik vtis, da na prostoru, ki ga je 

pes preiskal, ni divjadi. Prav tako ne sme iskati samo po planem, temveč mora tudi v grmovje in 

goščavo. Čim bolj natančno pes išče, bolj ko ga zanima trnje in goščava, več velja njegovo delo. 

Dobro iskanje je lahko samo z nizkim nosom. 

Pes se ne sme držati preblizu vodnika, prav tako pa se od vodnika ne sme preveč oddaljiti. Vodnik naj 

bi ga v vsakem trenutku lahko odpoklical. 

Če v določenem času pes ne najde divjadi, se mora vrniti k vodniku, da se lahko prestavita na drugi 

teren. V kolikor pes v določenem času ( običajno 30 minut ) ne najde divjadi, se mu da možnost 

poprave potem, ko so ostali psi že opravili delo. 

Ko pes išče, ocenjujemo tudi njegovo poštenost. Pošten je tisti pes, ki se oglasi šele takrat, ko dvigne 

divjad. Le tak pes je popolnoma pošten. Nekateri psi se oglašajo tik preden dvignejo, to imenujemo 

napoved – aviso. Pes čuti, da je divjad blizu, samo skočiti noče. Nekateri imajo napoved za odliko, češ 

da se lahko pripravijo, ko slišijo, da pes napoveduje, vendar tak pes ni prav pošten. Pozitivno ne more 

biti ocenjen pes lažnivec, to je pes, ki se oglaša na starih sledovih, zlastih nočnih. To je grda lastnost. 

So tudi psi, ki gonijo tiho. Taki psi ne lovijo za lovca, temveč zase. Lažnivci in tihi psi imajo napako, 

ki se rada podeduje. Na preizkušnjah naravnih zasnov in tekmah se diskvalificirajo. 

 

 

2. GONJA 

 

Ko pes dvigne divjad ( zajca ali lisico ), naj bo gonja tekoča. Čim manj se psu zatika, toliko več velja. 

Če pes ne goni tekoče, je to dokaz, da nima dobrega nosu. Izjema je le pri mlademu zajcu, ki ga tudi 

najboljši gonič ne pripravi do tega, da bi dobro tekel. Seveda je gonja zelo odvisna od vremena in 

zemljišča. Pravilno je, da pes sledi divjad natančno po sledi, ne da bi sekal kljuke ali prestrezal. Psi, ki 

hitro gonijo, to se pravi, ki z brezglavo naglico drvijo po sledi, ne morejo divjadi tako zanesljivo 

držati, kot psi, ki gonijo počasi. Gonič mora obvezno goniti z nizkim nosom. 

Čas gonje se šteje od trenutka, ko pes divjad dvigne in jo goni do zadnjega glasu na sledi. Čas, ki ga 

pes potrebuje, da se po gonji vrne k vodniku, ne štejemo v gonjo. Tudi napoved, to je javljanje psa, da 

je na svežem sledu in da bo kmalu dvignil, ne štejemo v čas gonje. V čas gonje pa se šteje, če pes sled 

izgubi in isti sled ponovno prime in goni divjad dalje. Upošteva pa se to kot slabo pri oceni načina 

gonje in nosu. Pri tem se upoštevajo predpisi pravilnika, da se pes mora oglasiti v 5 minutah, sicer se 

smatra, da je divjad izgubil. 

 

 

3. GLAS 

 

Kadar gonič goni, ne laja, ampak zvoni. Želimo, da ima vsak gonič zveneč glas in da goni tekoče. 

Nekateri psi gonijo sunkovito, drugi v presledkih, kar ni tako prijetno za lovčevo uho, kakor 

prelivajoča, tekoča gonja. Tudi višina glasu je važna. Hripav glas ni tako zaželjen, kakor čisti glas. 

Dalj se sliši visok glas, zato pa globok glas prijetneje zveni. Sodnik ocenjuje zvonkost, višino in barvo 

glasu. 

 

 

4. NOS 

 

Šele potem, ko smo videli celotno delo goniča, si lahko ustvarimo vsaj približno sodbo o tem, kakšen 

nos ima. Dober nos je sicer pri psu prirojena lastnost, vendar je v veliki meri odvisno od vaje in prakse. 

Nos pravilno ocenimo le tako, da upoštevamo celotno delo psa: kako je iskal, kdaj je dvignil, koliko 

časa in kako je gonil, kako je razvozljal kljuke, kako je delal kod gonič na krvni sledi oziroma vlečki. 



Pri oceni nosu je treba upoštevati vreme. V suhem vremenu, posebno v vročini, mrazu ali zmrzlini, nos 

kaj rad odpove. Tudi burja psa ovira, dež in sneg pa manj. Sicer pa je znano, da pride dan, ko psi ne 

morejo goniti, čeprav vsi zunanji znaki kažejo, da bi morala biti gonja lahka. Zavedati se moramo, da 

dobra gonja ne leži samo v nosu, temveč tudi v zraku. Vedno moramo upoštevati tudi sestavo tal in 

teren. Odlične ocene nosu ne more dobiti pes, če v iskanju, času gonje ali v izdelovanju vlečke za 

goniča in krvne sledi za goniče, ni dobil ocene najmanj prav dobro. 

 

 

5. POSLUŠNOST 

 

Poslušnost se ocenjuje pri psu ves čas poteka preizkušnje. 

1. Če je pes vodljiv brez povodca, mora spremljati vodnika s plečetom tik ob vodnikovi levi nogi, 

oziroma se na kritičnih mestih prilagajati terenu. Ko se vodnik ustavi, mora pes sesti. 

2. Vodljivost na povodcu se ocenjuje oziroma preizkuša na isti dolžini na poraslem terenu. Pes 

mora spremljati vodnika ob levi nogi in se ne sme s povodcem zapletati ob grmovje. Ko se 

vodnik ustavi, se mora pes takoj usesti. Poslušen je pes, ki se v vsaki situaciji na klic vrne k 

vodniku. 

 

 

6. STRELOMIRNOST 

 

Strelomirnost se ocenjuje na tekmah za starejše pse: 

1. Prosto odložljiv pes se ocenjuje v rubriki 5 pod A. Psa mora vodnik odložiti na določeno mesto 

z enkratnim tihim poveljem. Ne sme imeti na sebi ovratnice in ne ob sebi drugih predmetov. Na 

tekmah morajo biti psi odloženi 10 minut pred strelom in morajo na mestu ostati tudi še 10 

minut po strelu. 

2. V rubriki 6 pod B ocenjujemo psa, ko ga vodnik odloži privezanega. 

Po odložitvi se mora vodnik umakniti iz vidnega polja psa in na dani znak sodnika odda strel s puško. 

Pes mora mora mirno in tiho obležati ali vsaj obsedeti na odkazanem mestu. Glasni in večkratni ukazi 

vodnika ter vsako premikanje psa z mesta ali cviljenje, psu zmanjšuje oceno. V primerih, kadar pes 

zapusti mesto, se skuša strgati s povodca, ali začne lajati, mora prejeti v tej disciplini oceno 0, vendar 

pa zato ni diskvalificiran. 

 

 

7. STRELOPLAHOST 

 

Streloplahost ocenjujemo v rubriki 6 v tabeli Discipline za PNZ in UT goničev. To disciplino 

preizkušamo na mladih psih. Vodnik ima psa na jermenu poleg sebe. Sodnik ocenjuje obnašanje psa 

po oddanem strelu. Pes se mora obnašati normalno, se ne sme trgati ali pa stiskati k nogi vodnika, 

skratka ne sme pokazati straha pred strelom. 

 

 

8. KRVNA SLED 

 

Umetna krvna sled se polaga s svežo krvjo parkljaste divjadi. Sled mora biti v trenutku, ko jo začne 

pes izdelovati, stara vsaj 12 ur. 

Dolžina umetne sledi naj bo med 400 in 500 koraki, zanjo pa se lahko porabi največ 2,5 dcl sveže krvi. 

Praviloma naj bo sled položena s krvjo tiste vrste divjadi, ki je položena na koncu sledi. V primerni 

razdalji od nastrela mora vodnik najprej odložiti psa in si nastrel ogledati. Med sledenjem je dolžan 

sodnika opozoriti na vsako kapljo krvi, ki jo je opazil. Vodniku je tudi dovoljeno, da med sledenjem 

psa ustavi, če opazi, da je odšel s sledi in ga odpelje nazaj na sled. Vendar vodnikovo popravljanje psu 

znižuje oceno. 

Pes mora po sledi delati mirno, čim bolj natančno in z nizkim nosom. Zelo pohvalno je, če pes med 

sledenjem pokaže vodniku vsako kri, dlako ali druge oznake iz katerih je sklepati, da je na pravi sledi. 



V primeru ko pes zaide več kot 50 metrov s sledi, se v sledenje vplete sodnik in vodniku pokaže, kje 

sled poteka. Vsak sodnikov popravek zniža za eno oceno končni rezultat v tej disciplini. Sodnik lahko 

intervenira dvakrat, pri tretji popravki je že diskvalifikacija. Površno, vihravo delo, slabo držanje sledi 

še dodatno znižuje oceno v delu po krvni sledi. 

 

 

9. VLEČKA 

 

Pri tej disciplini ocenjujemo psa pod 6, na obrazcu Discipline za uporabnostno tekmo goničev. 

V to svrho napravimo vlečko z zajcem v dolžini 200 korakov z dvema pravokotnima kljukama. Po 1 

do 2 uri damo goniča na sled na slednem jermenu. Pes mora natančno izdelovati sled. V kolikor zaide 

več kot 20 m, ga sodnik vrne nazaj na sled. Vsaka poprava je ena ocena nižja. S tretjo popravo je pes 

diskvalificiran. Pri tej disciplini se oceni tudi obnašanje ob mrtvi divjadi. 

 

 

10. OBNAŠANJE OB MRTVI DIVJADI 

 

V tej disciplini se preizkuša poštenost psa do plena – ali pes pokaže ali oblaja mrtvo divjad. Za 

ocenjevanje te discipline, približno 50 korakov pred koncem sledi ( položene divjadi ), sodnik vodniku 

ukaže psa spustiti z jermena, da pes zadnji del sledi samostojno izdela. Vodnik in sodnik čakata na 

mestu in skrita opazujeta vedenje psa ob mrtvi divjadi. Vodnik lahko odkloni, da bi psa na koncu sledi 

izpustil in tako pride do položenega kosa divjadi s psom na jermenu. V tem primeru prejme pes v 

disciplini Vedenje ob mrtvi divjadi oceno 0. Pes divjad lahko ovohava, liže ali jo zgrabi, narobe pa je, 

če jo skuša trgati ali celo zagrebsti. Natrgači in zagrebači prejmejo v tej disciplini oceno 0, vendar jih 

ne diskvalificiramo. 

 

 

11. POKAZAČ – OBLAJAČ 

 

Pokazač se zadržuje ob mrtvi divjadi največ 10 minut, nakar se mora vrniti k vodniku, ga z značilnim 

obnašanjem opozoriti, da je divjad našel, ter ga voditi do divjadi. Maksimalno oceno lahko doseže pes, 

ki se je takoj po najdbi mrtve divjadi vrnil k vodniku in ga počasi neprivezan pripelje do plena. 

Oblajač se mora po največ 10 minutah oglasiti pri plenu in vzdržno lajati ( klicati vodnika ) vsaj 5 

minut. Po preteku tega časa se mu vodnik in sodnik lahko približata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.DISCIPLINE ZA PNZ in UT GONIČEV 

 

Ime psa / psice…………………………………………….  Tet.št…………………………………. 

Pasma…………………………………………Poležen………………...SLR……………………… 

Lastnik……………………………………………………...Pošta…………………………………. 

Prireditelj…………………………………….Kraj………………….…Datum…………………….. 

 

 

Discipline                    Opis ocene            Pogoj za  

                                     - pripombe            nagradni razred 

                                                                   I.      II.     III.          Ocena         Faktor        Točke 

 

I/1. Iskanje……………………………….3…...2……1         …………          5        ………….. 

I/2. Gonja………………………………...3…..2……1         ………….         20      …………… 

I/3. Nos ………………………………….3…..2……1         ………….          5       …………… 

4. Glas.. …………………………………2.......1…....1        …………..         5       ……………. 

5. Poslušnost: A – prosto ……………….2…..1……1         …………..         5       ……………. 

                         B – privezan ……………2…..1……1         …………..         2       ……………. 

6. Streloplahost………………………….4…..4…….4          ………….        4       ……………. 

7. Strelomirnost: A - prosto……………..2…...1……1         .………….        4       ……………. 

                            B – privezan………….2……1……1         …………..        2      …………….. 

8. Krvna sled – vlečka ………………….3…....2……1          .………....       10    ……………... 

9. Obnašanje pri mrtvi divjadi…………..2……1…...0         ……………       4     ……………… 

10. Oblajač – pokazač ……………….….0…...0……0         ……………      2    ………………. 

                                                                                                         Skupaj točk _______________ 

                                                                                                         RAZRED   ________________ 

 

Neobvezni predmeti: 

A.) Odpoklic od gonje srnjadi ……………………………………………..       2    ……………… 

B.) Prinašanje ………………………………………………………………      5     ……………... 

C.) Čuvanje predmeta ……………………………………………………...      2     ……………… 

D.) Lov na divje svinje …………………………………………………….      10   ……………… 

 

Povprečna ocena neobveznih predmetov 

 

Vodja prireditve:                                                              Sodnik: 

_____________________________                               ______________________________ 

 

 

 

Opomba: Discipline na PNZ: I/1, I/2, I/3, 4, 5, 6. 

                Discipline na UT  : I/1, I/2, I/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

PNZ: prva ocena najmanj 105 točk, 

         druga ocena najmanj 73 točk, 

         tretja ocena najmanj  48 točk. 

 

Tekme: prva ocena najmanj 146 točk, 

             druga ocena najmanj 93 točk, 

             tretja ocena najmanj  49 točk. 

 

Glej pogoje za nagradni razred na tabeli. 

 

 


