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1 UVOD 

Dokaze za zgodnje sobivanje človeka in psa so našli na številnih krajih po svetu. 

Arheološka in paleontološka odkritja, kot so fosili, slike in skupne grobnice za ljudi in pse, 

so dokazi za udomačenega psa, stari vsaj 12 tisoč let. Med drugim poročila o psih obstajajo 

tudi v verskih in ljudskih izročilih, njihovo upodabljanje v zgodnji umetnosti pa kaže 

vlogo, ki so jo imeli v življenju ljudi. Psi se radi zadržujejo v bližini človeka in verjetnost 

je, da so takratni psi v bližini človeških naselbin z brskanjem po smeteh na lahek način 

prišli do obroka, ne da bi se izpostavljali nevarnostim med lovom. Med preseljevanjem 

ljudi so jim psi sledili in na ta način se je nenačrtovano začela domestikacija psov. Tako 

kot so psi potrebovali ljudi, so začeli ljudje uporabljati pse za varovanje čred živine, 

čuvanje, lov, prinašanje, sledenje in iskanje. Povezanost ljudi in psov se je začela s 

sodelovanjem pri lovu, še preden se je pojavilo organizirano kmetijstvo. Pes je krdelni 

lovec in rad sodeluje pri delu z drugimi psi in ljudmi: išče, zasleduje, zgrabi in ubije plen. 

Psi so pri lovu uporabljali vid in voh. Z razvojem tehnike lova so postajale naravne 

sposobnosti psov za sledenje in prinašanje plena vedno pomembnejše. S stalno naselitvijo 

ljudi jim je pes spremenil način življenja in ustvarile so se okoliščine za načrtno vzrejo 

psov. Ljudje so začeli vzrejati pse z namenom, da jim bodo v največji meri v pomoč pri 

delu, ki so ga opravljali. Pse so v večini uporabljali za lov, delo z živino, čuvanje posesti, 

zatiranje glodavcev na kmetijah in druga opravila. Na ta način je človek dobil zvestega 

spremljevalca. Pojavile so se različne pasme psov, ki so jih razdelili po skupinah glede na 

njihovo opravljanje delovnih nalog, kot je pastirstvo, čuvanje, lov in drugo. Danes le redki 

psi še služijo namenu svoje pasme in so postali zvesti hišni ljubljenčki. Zato so se tudi psi 

znotraj iste pasme s časom spreminjali. Danes večino psov vzrejajo bolj po merilih 

pasemskih klubov kot pa po delovnih sposobnostih.  

V diplomski nalogi so obravnavani lovski psi prinašalci, natančneje gladkodlaki prinašalci. 

Kot lovske pse jih uporabljajo za iskanje in prinašanje pernate in nizke divjadi po strelu. 

Posebej so specializirani za vodno delo, to je za iskanje in prinašanje pernate divjadi, ki 

pade v vodo ali na močno poraščen teren. Pasma gladkodlaki prinašalec in njihovo 

učinkovito delo je po svetu poznano že vrsto let, v Sloveniji pa se šele zadnja leta povečuje 

zanimanje za to pasmo. Namen diplomske naloge je proučiti ali imajo lastniki te pse, 

gladkodlake prinašalce, zaradi zelo učinkovitega in natančnega dela za pomoč pri lovu in 

je dosežen pasemski prvotni namen ali jih imajo zaradi priljubljenosti pasme in hkrati 

zaradi pasemskega ljubečega značaja le kot hišne ljubljenčke. Cilj naloge je ugotoviti, 

koliko pozornosti lastniki gladkodlakih prinašalcev posvečajo lovu oziroma delu 

prinašanja in ugotoviti, če so gladkodlaki prinašalci še vedno tako učinkoviti in dojemljivi 

za lovsko delo, kot je to navedeno v literaturi. 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 GLADKODLAKI PRINAŠALEC 

2.1.1 Pasemska skupina (prinašalci, šarivci, vodni psi) 

Po klasifikaciji FCI (Mednarodna kinološka zveza) so pasme psov razdeljene na deset 

skupin (Breeds … , 2010). Skupine temeljijo na razlikah, kot sta videz ali namen rabe. 

Lovske pasme se razlikujejo predvsem tudi po načinu izvajanja lovskega dela. Prinašalci 

spadajo v osmo FCI-skupino. Osma FCI-skupina se deli na tri sekcije, v sekcijo 1 spadajo 

prinašalci (Preglednica 1), v sekcijo 2 šarivci (Preglednica 2), v sekcijo 3 pa vodni psi 

(Preglednica 3). 

Preglednica 1: Prinašalci (Group 8 … , 2010) 

Domovina pasme Ime pasme v izvirniku Slovensko ime 
Kanada Nova scotia duck tolling retriever Novoškotski prinašalec 

Velika Britanija Curly coated retriever 

Flat coated retriever 

Golden retriever 

Labrador retriever 

Kodrasti prinašalec 

Gladkodlaki prinašalec 

Zlati prinašalec 

Labradorec 

ZDA Chesapeake bay retriever Chesapeake bay prinašalec 

Ime prinašalec (retriever) izvira iz angleške besede »to retrieve«, prinašati (Klever, 1995). 

Kot lovske pse jih uporabljajo za iskanje in prinašanje pernate in nizke divjadi po strelu. 

Posebej so specializirani za vodno delo, to je za iskanje in prinašanje pernate divjadi, ki 

pade ustreljena v vodo ali na močno poraščen teren. Vsi prinašalci imajo radi vodo in 

občudovanja vredno plavalno tehniko. Med lovci so zelo priljubljeni zaradi odličnega 

voha, veselja do dela in velike učljivosti. So učljivi, navezani na družinske člane, čuječi, 

vendar ne agresivni. 

Preglednica 2: Šarivci (Group 8 … ,  2010) 

Domovina pasme Ime pasme v izvirniku Slovensko ime 
Nemčija Deutscher wachtelhund Nemški prepeličar 

Velika Britanija 

 

Clumber spaniel 

English cocker spaniel – solid colours 

English cocker spaniel – particolours 

English cocker spaniel –tricolours 

English cocker spaniel –roans 

English springer spaniel 

Field spaniel 

Sussex spaniel 

Welsh springer spaniel 

Klumber španjel 

Angleški koker španjel – enobarven 

Angleški koker španjel – večbarven 

Angleški koker španjel – tribarven 

Angleški koker španjel – marmoren 

Angleški špringer španjel 

Poljski španjel 

Suseški španjel 

Valižanski špringer španjel 

Nizozemska Nederlandse kooikerhondje Nizozemski kooikerhondje 

ZDA 

 

American cocker spaniel – black 

American cocker spaniel – any solid 

colour other than black (ASCOB) 

American cocker spaniel – particolour 

Ameriški koker španjel – črn 

Ameriški koker španjel – ostale 

barve, razen črne 

Ameriški koker španjel – večbarven 

O imenu šarivca, ki so ga prvotno uporabljali za lov na ptice in pri lovu skupaj s sokoli in 

jastrebi, so raznotere razlage (Klever, 1995). Espana pomeni po irsko in po baskovsko živa 

meja. Od tod prihaja ime šarjenje. Nihče ne ve, katera razlaga o izvoru imena drži, jasno je 

le, da gre za pse z zelo dolgo zgodovino. Za španjele je značilno, da imajo radi dolge 
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sprehode, da so ljubeznivi hišni prijatelji, uporabljajo jih za lov kot šarivce, lahko tudi kot 

krvosledce. 

Šarivci so lovski psi predvsem za lov na ptice, ki jo najprej najdejo, nato preženejo iz 

skrivališča, običajno iz grmičevja, da jo lovec lahko v letu ustreli ali ujame (Klever, 1995). 

Preglednica 3: Vodni psi (Group 8 … , 2010) 

Domovina pasme Ime pasme v izvirniku Slovensko ime 
Francija Barbet (French water dog) Barbet (Francoski vodni pes) 

Irska Irish water spaniel Irski vodni španjel 

Italija Lagotto romagnolo  

(Romagna water dog) 

Lagotto romagnolo  

(Romanski vodni pes) 

Portugalska Cao de agua Portugues / Portuguese water dog 

– long and wavy 

Cao de agua Portugues / Portuguese water dog 

– shorter and curly 

Portugalski vodni pes –  

dolga in valovita dlaka 

Portugalski vodni pes –  

krajša in kodrasta dlaka 

Španija Perro de agua Espanol / Spanish waterdog Španski vodni pes 

Nizozemska Wetterhoun / Frisian water dog Frizijski vodni pes 

ZDA American water spaniel Ameriški vodni španjel 

Vodni psi so med najstarejšimi nastalimi pasmami psov, prvotno so jih imenovali tudi 

vodni španjeli, ki divjad najdejo in jo tudi prinesejo (Laughton, 1980). So bistri, žilavi, 

družabni in prijazni psi. Odlični lovci na vodne ptice, nobena voda jim ni preveč deroča ali 

prehladna. Večinoma imajo kodrasto ali vrvičasto, zahtevno dlako za nego. 

Laughton (1980) je v svoji knjigi združila zapise, ki nakazujejo nastanek pasme 

gladkodlaki prinašalec. Po zgodovinskih domnevah nastanka pasme gladkodlaki prinašalec 

je zaslediti navedbe izvornih pasem, kot so: labradorec oziroma črn pes prinašalec, španjeli 

in setri (sodijo v sedmo FCI-skupino, sekcija 2 britanski in irski ptičarji in setri, podsekcija 

2.2 setri), domnevno in natančneje gordon seter, vodni psi, novofundlandski psi (sodijo v 

drugo FCI-skupino, sekcija 2 molosoidi, podsekcija 2.2 gorski tip psov), ovčarski psi (prva 

FCI-skupina, sekcija 1), kot tudi kodrasti prinašalec. Naštete pasme so le domnevni 

predniki gladkodlakih prinašalcev zaradi enakih krajev, kjer so se podobni psi nahajali, 

njihovega izgleda, konstitucije telesa, zgradbe in barve dlake ter značajskih lastnosti. 

Vendar so zaradi pomanjkljivih zapisov in nedokazljivih govoric točnejši podatki nastanka 

pasme gladkodlaki prinašalec neznani. 

2.1.2 Zgodovina pasme gladkodlaki prinašalec 

Gladkodlaki prinašalec je tako kot druge lovske pasme nastal z namenom človeku 

pomagati pri lovu (Krizmanič in Poljšak, 2012). Z razvojem strelnega orožja v 18. stoletju 

je lov postal učinkovitejši, povečali so se uplen in razdalje, z njimi pa tudi število pobegle 

obstreljene ter izgubljene divjadi. Na britanskem otočju se je v tem času tako pokazala 

potreba po psu, ki je sposoben poiskati in prinesti uplenjeno malo divjad z odročnih, za 

človeka nedostopnih predelov na kopnem ali v vodi. Sprva so vsakega psa, ki je ustreljeno 

divjad prinašal, imenovali retriever oziroma prinašalec, sčasoma pa so spoznali, da so pri 

tem delu najboljši različni vodni psi, španjeli in setri. S križanjem teh psov med seboj ter z 

ovčarji, ki so bili zelo inteligentni in ubogljivi, so nastali psi prinašalci. 

Gladkodlaki prinašalec je po izvoru med najstarejšimi prinašalci – pasma se je izoblikovala 

v 19. stoletju v Veliki Britaniji (Krizmanič in Poljšak, 2012). Zanesljivo so že pred letom 
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1850 na tem območju obstajali prinašalcem podobni psi, po večini črne barve, njihov točen 

nastanek pa je zaradi pomanjkljivih zapisov neznan. Podatke o prednikih so začeli 

zapisovati šele s prvimi pasjimi razstavami leta 1859. V tem času so razlikovali dva tipa 

prinašalcev – takšne z valovito dlako in takšne s kodrasto. Prva javna predstavitev obeh 

pasem v ločenih razredih je bila na razstavi leta 1864, uradno evidenco pa so začeli voditi 

slabo desetletje pozneje z ustanovitvijo britanske kinološke zveze, prve nacionalne 

kinološke organizacije na svetu. Njen ustanovitelj in dolgoletni prvi predsednik Sewallis 

Evelyn Shirley (1844–1904) velja za očeta pasme gladkodlaki prinašalec. Od malih nog je 

bil velik ljubitelj prinašalcev, odločen izboljšati in ustaliti značilnosti pasme, tedaj 

imenovane »wavy-coated retriever«, da bi se bolj ločila od kodrastega prinašalca. S skrbno 

selekcijo mu je uspelo poenotiti videz in ustaliti njegovo pojavno odličnost, ki se je 

ohranila vse do danes. 

V desetletjih na prelomu z 19. v 20. stoletje je bil gladkodlaki prinašalec za angleške lovce, 

zlasti lovske čuvaje, prva izbira in redkokateri lov je minil brez njegove navzočnosti 

(Krizmanič in Poljšak, 2012). Gladkodlaki prinašalci so bili v tem obdobju najštevilčnejši 

med retrieverji. Zmagovali so tako na lovskih preizkušnjah kot na razstavah. V času obeh 

svetovnih vojn je njihovo število močno upadlo. Splošna stiska, nered in vpoklic lovskih 

čuvajev so pripomogli, da med vojno praktično ni bilo legel. Po drugi svetovni vojni je bila 

populacija močno zdesetkana in ostarela. S prizadevno načrtno vzrejo so pasmo uspeli 

rešiti. Odtlej vztrajno pridobiva na priljubljenosti v številnih državah po svetu. V Sloveniji 

sta bili prvi predstavnici sestri Centa V. Felsbach, z rodovniško številko JRFCR 60000, v 

psarni Tohočinska, in Corin V. Felsbach (Slika 1), z rodovniško številko JRFCR 60001, v 

psarni Mimojska, uvoženi v 80. letih, prva legla so sledila kmalu zatem (Juvan, 2014).  

 

  

Slika 1: Prva slovenska predstavnica gladkodlakega prinašalca uvožena v Slovenijo leta 1986 in njeno prvo 

leglo osmih mladičev v psarni Mimojska leta 1988 (Foto: V. Eržen) 
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Do leta 1999 je bilo v rodovno knjigo vpisanih okoli 220 gladkodlakih prinašalcev in od 

leta 1999 do danes 355 (Preglednica 4), skupno 575 psov. V Sloveniji poznamo dve psarni 

Ronraj in L' Amai, ki se ukvarjata izključno z vzrejo gladkodlakih prinašalcev. Prvi njihovi 

legli sta bili leta 2005 in 2009. Kasneje se je število legel še nekoliko povečalo in vzrejali 

niso več le posamezniki. 

Preglednica 4: Statistika psov prinašalcev od januarja 1999 do novembra 2014 (Juvan, 2014) 

Pasma prinašalca Število 

legel 

Število 

mladičev 

Število 

uvoženih 

mladičev 

Povprečno 

število 

mladičev 

na leglo 

Število 

vpisov 

Gladkodlaki prinašalec 42 332 23 7,9 355 

Zlati prinašalec 350 2384 41 6,8 2425 

Labradorec 366 2120 107 5,8 2227 

Novoškotski prinašalec 1 5 9 5 14 

Kodrasti prinašalec 0 0 1 0 1 

Chesapeake bay prinašalec 0 0 1 0 1 

Gladkodlaki prinašalci so po številčnosti na tretjem mestu od prinašalcev. Najbolj številčno 

so v Sloveniji zastopani zlati prinašalci in labradorci. V Sloveniji pa imamo tudi že prve 

predstavnike pasem novoškotskih prinašalcev, kodrastega prinašalca in chesapeake bay 

prinašalca. 

2.1.3 Opis pasme 

Gladkodlaki prinašalec ima očarljiv značaj (Krizmanič in Poljšak, 2012). Slovi kot pes, ki 

zajema življenje z veliko žlico in se veseli slehernega trenutka. Odrašča počasi. S svojo 

mladostniško razigranostjo in dovtipnimi domislicami razveseljuje pozno v starost, zato ga 

ne imenujejo zaman pasji Peter Pan. V splošnem so gladkodlaki prinašalci živahni psi 

skozi vse življenje in samo njihovi ožji družinski člani ali lastnik bodo lahko opazili 

postopno upočasnjen korak v pozni starosti psa. Je samozavesten, odprt, dobrovoljen, 

pameten, prijazen, pogumen, zagnan in vedno pripravljen na zabavo. Svoji družini je vdan 

in želi ugajati, prijateljeval pa bi tudi širokemu krogu drugih ljudi in živali, zaradi česar ni 

najboljši čuvaj. Odrasel pes sicer opozori na tujca, a je ljubezniv in načeloma prijateljski 

do vseh. Ekstremi v značaju, kot so nervoznost, hiperaktivnost ali ne izzvan napad, niso 

značilni za to pasmo in so nesprejemljivi. Velja za vsestranskega delovnega psa in 

prilagodljivega spremljevalca. Zaradi prirojene učljivosti in srčnosti blesti kot hišni 

ljubljenček. Kot prinašalec se pogosto ozira za prenosljivim predmetom, ki bi ga z 

veseljem prinesel lastniku. Rad ima otroke in je z njimi nežen, vendar je zaradi velikosti in 

razigranosti potreben nadzor. Otrokom in psu je iz previdnosti priporočljivo postaviti 

pravila – nič tekanja, kričanja, grobe igre, skakanja in ščipanja. 

Gladkodlaki prinašalec je vzrejen za celodnevno delo v lovišču, zato potrebuje dovolj 

gibanja in možnosti za izražanje svojih naravnih sposobnosti. Za vrhunske dosežke na 

kateremkoli področju potrebuje aktivno in razgibano življenje, trdno prijateljsko vez z 

vodnikom in ljubečo individualno pozornost. Družaben kot je, najbolj funkcionira ob 

svojem človeku, prisoten pri vseh opravilih in vključen v družinske aktivnosti. Lahko 

postanejo precej potrti, ko ostanejo sami ali ob pomanjkanju časa oziroma pozornosti. 
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Zaradi te lastnosti ni primeren za bivanje v pesjaku ali na vrtu brez zaposlitve in stika z 

ljudmi (Mason, 1996). 

Gladkodlaki prinašalec je s svojo živahnostjo in eleganco telesa videti nadvse očarljiv 

(Krizmanič in Poljšak, 2012). V pasmi ni delitve na delovne in razstavne – isti pes, ki 

danes navdušeno tekmuje v delu, lahko jutri z enakim zanosom zmaga na razstavi (t. i. dual 

purpose).  

Tipični predstavnik v dobri telesni pripravljenosti je videti močan, vitek, odporen in 

vzdržljiv. Glava je nekoliko daljša in ožja kot pri ostalih prinašalcih, z le rahlo nakazanim 

stopom. Deluje, kot bi bila izklesana iz enega kosa, ploskih površin ter dobro zapolnjenih 

predelov med in pod očmi. Te so temno rjave barve, z inteligentnim in prijaznim izrazom 

(Johnson, 2013). Svetle oči dajejo vtis strogega izraza, ki je netipičen za pasmo. Lahko so 

nekoliko svetlejše pri rjavih psih, pri katerih se barva oči bolj ujema z barvo psa. 

Pomembna je tudi oblika oči, ki je v obliki mandlja. Ima močne čeljusti s pravilnim in 

popolnim škarjastim ugrizom (t. i. zgornji zobje tesno pokrivajo spodnje zobe in so 

poravnani s čeljustjo). Ušesa so relativno majhna in spuščena tesno ob glavi. Vrat 

povezano preide v ramena, hrbtna linija je močna in ravna. Dolžina psa je v prsnem košu, 

ki je globok, zmerno širok in prostoren, v sprednjem delu z močno izraženo prsnico. Rep je 

nošen v liniji hrbta in se premika levo-desno kar nakazuje zadovoljen značaj 

gladkodlakega prinašalca. Gibanje gladkodlakega prinašalca je lahkotno in elegantno brez 

odvečnih gibov in okornosti. Primerna telesna zgradba psu omogoča neovirano gibanje in 

mu olajša napore pri delu. 

Mimoidoče običajno pritegne sijaj kožuha, ki je nezahteven za nego in se ne masti 

(Krizmanič in Poljšak, 2012). Dlaka odpada v obdobju menjave, nima vonja, je mehka na 

otip in vedno svetleča. Gladkodlaki prinašalci so veliki ljubitelji vode in zelo dobri 

plavalci. Kakovostna dlaka jih ščiti v goščavi in se po kopanju hitro posuši. Umazanija se 

zaradi prožnosti in gladkosti ne vpija in zelo hitro odpade. Zaradi teh značilnosti so 

gladkodlaki prinašalci primerni sopotniki ljudem z alergijo in astmatikom. Dovoljeni barvi 

sta črna in rjava (Wakefield, 2005). Rjava je recesivna do črne, kar pomeni, da morata oba 

starša rjavega psa nositi gen za rjavo barvo (bb), četudi sta oba črna (Bb). Rjav predstavnik 

pasme nosi le gen za rjavo barvo in dva rjava starša imata lahko le rjave mladiče. V pasmi 

poznamo tudi pse rumene barve (ee), ki ne dobijo vzrejnega dovoljenja. Veliko dolgoletnih 

vzrediteljev, ki verjamejo, da so s to barvo povezane zdravstvene težave, se rumeni barvi 

psov izogibajo pri svoji vzreji, zato se tudi ti predstavniki pasme redko pojavljajo. 

Podrobnejši prikaz dedovanja barve pri gladkodlakih prinašalcih je predstavljen na slikah 

2, 3 in 4. 
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Slika 2:Prikaz možnih kombinacij potomcev različnih staršev (Dedovanje…, 2014) 

 

Slika 3: Podrobnejši prikaz deleža mladičev po barvi glede na gen barve pri starših (Dedovanje…, 2014) 
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Slika 4: Prikaz deleža možnih barvnih kombinacij v leglu glede na paritvene kombinacije gena barve pri 

starših (Dedovanje…, 2014) 
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2.1.4 FCI standard za gladkodlakega prinašalca 

Standard pasme je niz smernic, ki zajemajo značilne lastnosti, kot so videz, gibanje in 

značaj za določeno pasmo psov (Moore, 1995). V besedi opisuje idealnega predstavnika 

pasme. Noben posamezen pes ni popoln, vendar standard določa najboljše za pasmo, k 

čemer je treba v polni meri stremeti. V Evropi je predpisan FCI-standard pasem. 

Številka FCI standarda: 121 (FCI-Standard No. 121, 2009), (Priloga B) 

Pasma: Flat-Coated retriever, Gladkodlaki prinašalec 

Izvor pasme: Velika Britanija 

Datum izdaje originalnega veljavnega standarda: 28.07.2009. 

Uporabnost: Lovski pes. 

Klasifikacija F.C.I.: 8. skupina (prinašalci, šarivci, vodni psi). Sekcija 1 (prinašalci). Z 

delovnim izpitom. 

Splošni vtis: Bister in živahen pes, srednje velikosti, z inteligentnim izrazom; videti 

močan, a ne okoren in isker brez šibkosti. 

Vedenje in značaj: Z močno izraženimi naravnimi zasnovami lovskega psa, optimizmom in 

prijaznostjo, ki se kaže z navdušenim mahanjem repa; samozavesten in ljubezniv. 

Glava: Dolga in lepo izoblikovana (Slika 5).  

 Lobanja: Ploska in zmerno široka. 

 Stop: Rahel stop med očmi, nikakor ne sme biti poudarjen, linije glave niso niti 

vbočene niti izbočene. 

 Smrček: Velik, z odprtimi nosnicami. 

 Čeljusti/zobje: Čeljusti dolge in močne, sposobne nositi zajca ali fazana, s popolnim, 

pravilnim in kompletnim škarjastim ugrizom, t.j. zgornji zobje tesno 

prekrivajo spodnje in so pod pravim kotom vsajeni v čeljust. Zobje 

zdravi in močni. 

 Oči: Srednje velike, temno rjave ali lešnikove barve z zelo inteligentnim izrazom 

(okroglo poudarjeno oko je močno nezaželeno). Ne smejo biti poševno 

vstavljene. 

 Uhlja: Majhna in dobro nastavljena, spuščena tesno ob glavi.  

Vrat: Glava dobro povezana z vratom, ki je zmerno dolg in brez odvečne kože, simetrično 

in poševno vstavljen v ramena; zvezno preide v hrbet, da omogoča lažje iskanje sledi. 
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Telo: 

 Ledja: Kratka in široka. Dolg ledveni del je močno nezaželen.  

 Prsni koš: Globok in zmerno širok, spredaj dobro razvit z izraženo prsnico. Prednja 

rebra precej ravna. Prsni koš dolg, postopoma se boči in je lepo zaobljen 

na sredini, proti zadnjemu delu telesa pa spet manj.  

 Rep: Kratek, raven in dobro vstavljen, mahajoč, vendar nikoli bistveno nad hrbtno 

linijo. 

Okončine: 

 Prednje okončine: Prednje noge ravne, s čvrstimi in ne pregrobimi kostmi. 

 Komolca: Gibljeta se prosto in vzporedno ob prsnem košu.  

 Prednje šape: Okrogle in močne, s sklenjenimi in dobro vzbočenimi prsti. Blazinice 

debele in močne. 

 Zadnje okončine: Mišičaste. S pravilno okotenostjo in držo.  

 Kolenski sklep: zmerno upognjen.  

 Skočni sklep: zmerno upognjen, nizko postavljen. Kravja stoja močno nezaželena.  

 Zadnje šape: Okrogle in močne, s sklenjenimi in dobro vzbočenimi prsti. Blazinice 

debele in močne. 

Gibanje: Prosto in tekoče; premočrtno in točno, gledano tako od spredaj kot od zadaj. 

Kožuh: 

 Dlaka: Gosta, tanka do srednje močna in kakovostna, čim bolj priležna. Noge in rep 

dobro odlakani. Polna odlakanost z zrelostjo poudari eleganco dobro 

grajenega psa (Slika 5). 

 Barva: Samo črna ali rjava. 

Velikost in telesna masa 

 Zaželena višina: 

psi 59 do 61,5 cm,  

psice 56,5 do 59 cm 
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 Zaželena telesna masa v delovni kodiciji: 

psi 27 do 36 kg,  

psice 25 do 32 kg 

Napake: Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj se šteje za napako; resnost, s katero 

je potrebno obravnavati le-to, naj bo v natančnem razmerju z njeno stopnjo in njenim 

vplivom na zdravje, v dobro psa in na njegovo zmožnost opravljanja zanj običajnega dela. 

Diskvalifikacijske hibe: 

- napadalnost ali pretirana plašnost 

- psi, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije. 

Opomba:  

 Samci morajo imeti dve normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo. 

 Vzrejno dovoljenje dobijo samo funkcionalno in klinično zdravi psi, ki so tipični 

predstavniki pasme. 

  

Slika 5: Predstavnici gladkodlakega prinašalca (Foto: E. Krizmanič) 

2.1.5 Gladkodlaki prinašalci na razstavah 

Prvotno so bile razstave namenjene psom iste pasme, ki so tekmovali med seboj glede na 

sodniško oceno in za namen izboljšanja pasem (Phillips, 1996). Zmagovalec bi moral biti 

tisti pes, ki je po opisu najbližje standardu pasme in na ta način dobimo predstavnika 

pasme, kakor bi moral izgledati tudi v prihodnosti. Videz pasme, značaj in zdravje so vsi 

enakovredno pomembni dejavniki pri izbiri. Razstavljajo lahko le pse z rodovnikom, ki ga 

priznava FCI.  

Gladkodlaki prinašalci ne potrebujejo veliko priprav za razstave (Mason, 1996). Velik del 

priprav sodi že v vsakdanjo nego in skrb za zdravje psa. V kolikor si krempljev ne zbrusi 

sam med sprehodi, mu je treba konice krempljev redno ščipati. Psa počešemo v smeri rasti 
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dlake, odstranimo morebitne skupke dlak, ki so se spletli na repu in nogah. Dlako na ušesih 

postrižemo s škarjami za redčenje, ki jih uporabimo tudi za oblikovanje dlake pod ušesi in 

na vratu. Postrižene morajo biti tudi šape med prsti in dlaka na nogah do skočnega sklepa, 

rep in daljša dlaka na nogah morajo biti le oblikovani v lepo linijo. Nekaj dni prej ga je 

priporočljivo skopati, da urejen videz naredi vtis na sodnika. Gladkodlaki prinašalec mora 

po ureditvi še zmeraj izgledati zelo naravno in elegantno, tako narekuje tudi standard 

pasme. Prekomerno striženje, ki spremeni naravni videz psa, lahko kaznujejo s slabšo 

oceno. Razstavljajo ga na popuščeni razstavni vrvici, ki naj bo v barvi psa. Povodci v 

različnih barvnih odtenkih lahko uničijo videz lepe vratne linije psa. Pes mora v 

razstavnem ringu pokazati pravilen značaj gladkodlakega prinašalca, kateremu se rep 

nikoli ne ustavi. Na razstavi ga zato vodimo brez držanja psa in vlečenja za vrvico. 

2.2 O DELOVNIH PSIH 

Sobivanje s psom nam daje ugodje, zaščito in družabnika, zato si nekateri ljudje želijo pri 

svojem aktivnem življenju tudi nepogrešljivega pomočnika oziroma spremljevalca 

(Hastings in sod., 2011). Pes je že po naravi ustrežljiv do človeka, še posebej, če od njega 

zahtevamo kaj, kar je povezano z njegovim prvotnim namenom pasme, kot so paša, lov in 

podobno. Večina psov bo naši zahtevi poskušala ustreči, vendar pri dolgotrajnem naporu 

zaradi neprimerne telesne zgradbe za opravljanje določenega dela lahko psi opešajo in 

enostavno ne morejo več opravljati zahtevane naloge. Mnogo veterinarjev, terapevtov in 

pasemskih klubov zato opozarja na zgradbo telesa psa posamezne pasme. 

Hastings in sod. (2011) v svoji knjigi opozarjajo vzreditelje, vzrejne komisije, tekmovalce 

na razstavah ali delovnih dogodkih, da morajo konstantno graditi na svojem znanju o 

zgradbi telesa psov in zagotoviti, da so psi sposobni opravljati določeno delo na različnih 

dogodkih in delo, za katero je bila pasma ustvarjena. Pravilna telesna zgradba je 

pomembna za zdravje psa in da pasma v polni meri ohrani svojo integriteto tudi v 

prihodnosti. Le dobro grajen lovski pes je sposoben celodnevnega dela v lovišču. Boljše 

kot je pes zgrajen, učinkoviteje bo delal, tekmoval ali le poskakoval. 

Tako konstitucija telesa kot značajske lastnosti so pomembne za sposobnosti psa in 

dosežke. Gladkodlaki prinašalci so bili edini prinašalci, vzrejeni za dva namena, angleško 

kot »dual purpose« psi (Mason, 1996). V svetu prinašalcev in delovnih pasem to pomeni, 

da so psi vzrejeni tako, da konstitucijsko in značajsko v polni meri zastopajo svojo pasmo 

na razstavah, kot tudi, da so sposobni opravljati določeno delo. V kolikor je en vidik 

lastnosti pasme izpostavljen, bo ta močneje izražen, vendar se hitro zgodi, da se izgubijo 

druge značilnosti pasme. Torej pri vzreji izključno za namen dela so ostale lastnosti 

izgubljene in obratno, če je vzreja usmerjena v namen zmagam na razstavah, se hitro 

zgodi, da izgubimo lastnosti (tako konstitucijske kot karakterne), ki so potrebne za dobro 

delo psa. Gladkodlaki prinašalci počasi odraščajo in zaradi vzreje za dva namena (dual 

purpose) niso vedno odlikovali na lovskih tekmah ali razstavah in lastniki niso postali 

profesionalni trenerji ali vodniki, ampak so dali prednost sodelovanju s psom. Vendar 

izkušenega in razvitega gladkodlakega prinašalca je kasneje težko premagati. Zaradi 

značilnih lastnosti in prednosti pasme so bili velikokrat gladkodlaki prinašalci tudi prva 

izbira lovskih čuvajev. 
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2.3 DELO PSOV PRINAŠALCEV 

Vsestranska nadarjenost gladkodlakega prinašalca je uporabna za različne kinološke 

discipline. Odličen je za lovsko delo, reševalstvo, agility, frizbi, kot terapevtski pes, 

pomočnik slepim, reševalec iz vode ali za delo v policiji kot iskalec prepovedanih drog 

(Krizmanič in Poljšak, 2012). 

Temeljni namen večine lovsko-kinoloških prireditev je za potrebe lovskih organizacij 

zagotavljati čistopasemske in ustrezno preizkušene lovske pse (Mali, 2003). Poleg tega 

tovrstne prireditve služijo tudi izobraževanju lovskih pripravnikov in drugih lovcev, 

pomembne pa so tudi s stališča promocije lovske kinologije v lovski in širši javnosti. 

Nekatere lovsko-kinološke prireditve omogočajo dodatno usposabljanje lovskih psov, 

hkrati pa so priložnost za druženje vodnikov in kinoloških strokovnjakov ter njihovo 

medsebojno izmenjavo izkušenj in znanj. Osnovni namen delovnih preizkušenj je ugotoviti 

prirojene naravne zasnove lovskih psov za delo oziroma preveriti sposobnost in 

usposobljenost psov za določeno obliko lova. Hkrati je uspešno opravljen preizkus v delu 

eden od osnovnih pogojev, ki jih mora lovski pes izpolniti za pridobitev vzrejnega 

dovoljenja (Priloga F in E). Pri opisih posamezne discipline, za katere so specializirani 

prinašalci, smo se osredotočili na lovsko delo prinašalcev v Sloveniji. 

2.3.1 Preizkus naravnih zasnov prinašalcev (PNZ) 

Kot že samo ime pove, je preizkus naravnih zasnov organiziran z namenom ugotavljanja 

prirojenih naravnih zasnov prinašalcev. Preizkus je sestavljen iz štirih nalog, ki so 

razlagane z ocenami odlično opravil, opravil in ni opravil. Naloge so sestavljene iz 

naslednjih preverjaj sposobnosti psa (Pravilnik o preizkušnji … , 2014): 

 prinašanje pernate divjadi (raca/fazan/jerebica) preizkušajo tako, da je pes ob 

vodnikovi nogi, medtem ko pomočnik v oddaljenosti od 15 do 20 metrov odvrže čim 

dlje kos pernate divjadi, tako da pes vidi. Teren mora biti poraščen s travo ali nizkim 

grmovjem (do 40 cm). Na povelje vodnika mora pes odvržen kos divjadi poiskati, ga 

prinesti ter oddati vodniku. Pri tej disciplini ocenjujejo voljo do iskanja, način 

iskanja, hitrost prinašanja ter oddajo divjadi. Pri oddaji pes lahko stoji, 

 prinašanje race iz globoke vode ocenjujejo tako, da v stoječo vodo pomočnik čim 

dlje od obale odvrže raco, tako da pes vidi. Voda mora biti tako globoka, da mora 

pes plavati do odvržene race. Pes je na povodcu ob vodnikovi nogi. Na povelje mora 

pes v vodo po raco, jo prinesti iz vode vsaj dva metra, ne da bi raco spustil (šele 

potem naj bi se otresel) ter jo prinesti vodniku. Pri oddaji pes lahko stoji, 

 obnašanje ob strelu ocenjujejo tako, da se največ pet vodnikov z navezanimi psi 

razporedi v vrsto. Povodci morajo biti popuščeni. Sodnik da z razdalje, s katere 

lahko opazuje vse pse naenkrat, znak za strel iz puške. Pomočnik – strelec naj bo od 

psov oddaljen 30 korakov. Pes ne sme pokazati znakov panike ali pretiranega strahu, 

ne sme se trgati s povodca, cviliti ali se tresti. Lahko pokaže le zanimanje do dela 

(prinašanja); 

 vodljivost ocenjujejo ves čas poteka preizkušnje, dodatno pa še obnašanje med 

ljudmi. Pes naj bi hodil ob levi nogi vodnika, ne vlekel in ne zaostajal. 
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Za uspešno opravljen PNZ mora pes vse štiri discipline opraviti pozitivno in ne sme kazati 

nikakršnih znakov streloplahosti, napadalnosti ali bojazljivosti . 

2.3.2 Uporabnostna preizkušnja v prinašanju za prinašalce (TP-R) 

Uporabnostna preizkušnja v prinašanju je namenjena preverjanju lovskih sposobnosti 

prinašalcev in za dosego priznavanja prvaštev na osnovi lepotnih tekmovanj (Pravilnik o 

uporabnostni … , 2009). Prijavijo lahko pse, ki imajo predhodno opravljeno pozitivno 

telesno oceno. Prinašalce, ki opravijo TP-R, lahko vpišejo v knjigo delovnih lovskih psov 

in na razstavah jih lahko vpišejo v razred delovnih psov. Zmagovalcu s I. nagradno oceno 

podelijo naziv CACIT. Preizkušnja je razdeljena na sedem disciplin: 

1.) ubogljivost: obnašanje na stojišču, vodljivost na povodcu, prosta vodljivost, 

odložitev s strelomirnostjo, splošna ubogljivost v polju, gozdu, vodi, 

2.) poljsko delo: vlečka pernate divjadi – 200 korakov, iskanje pernate divjadi – 2 kosa 

na 60 korakov pod kotom 90°, 

3.) gozdno delo: vlečka dlakaste divjadi – 300 korakov, iskanje izgubljene divjadi – 2 

kosa na površini 50 x 50 korakov, 

4.) vodno delo: prinašanje iz globoke vode, 

5.) prinašanje: zajec ali kunec, fazan, raca, 

6.) usmerljivost: pri vodnem delu in na polju, 

7.) veselje do dela. 

Opis posameznih disciplin 

Ubogljivost preverjajo v času celotne preizkušnje in je sestavljena iz štirih preverjanj. Prva 

je obnašanje na stojišču, kjer ima vodnik psa prostega ob sebi. Pes mora med simulacijo 

pogona divjadi mirno čakati in spremljati dogajanje. Za vsako odstopanje, kot je 

premikanje ali oddaljevanje psa, lajanje, vzpenjanje na vodnika, oceno zmanjšajo. 

Vodljivost na povodcu ocenjujejo v času celotne preizkušnje in pri vaji z odložitvijo s 

strelom. Vodnik naredi približno 50 korakov s privezanim psom, nato psa odpne. Možno je 

le povelje poleg, nato mora vodnik narediti še nadaljnjih 50 korakov z nenavezanim psom. 

Najboljšo oceno lahko dobi pes, ki hodi ob vodnikovi nogi, v goščavi pa takoj za njim. Pri 

odložitvi s strelom da vodnik psu tiho povelje ali znak z roko, da ostane 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.  

Poljsko delo je sestavljeno iz dveh disciplin. Ocenjujejo sledenje (200 korakov) in iskanje 

pernate divjadi. Vlečka pernate divjadi je položena na preglednem terenu in ima en zavoj. 

Na začetku vlečke je lahko nekaj peres kot nastrel. Vodnik da psa na nastrel in gre lahko 

največ 20 korakov z navezanim psom, nato mora pes samostojno in natančno slediti 

vlečko. Na koncu vlečke je položena pernata divjad, ki jo mora pes prinesti do vodnika.  
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Pernati divjadi odvržejo v poraščen teren na razdalji 60 korakov in pod kotom 90°, tako da 

pes ne vidi. Pes išče z nasprotne strani, od koder sta bila kosa odložena in išče z vetrom na 

pregledni površini s srednjo podrastjo. Vodnik na odrejenem mestu usmeri psa, ki mora na 

povelje divjad prinesti. Vodnik psa lahko usmerja z znaki. Oceno določijo glede na čas 

prinesenih kosov divjadi (enega ali dveh). 

Gozdno delo je ravno tako sestavljeno iz dveh disciplin. Ocenjujejo sledenje dlakasti 

divjadi na razdalji 300 korakov. Sled je položena tako, da ima dva topa zavoja, zadnjih 100 

korakov je v gozdu, kjer stoji sodnik oz. pomočnik sodnika. Če drugače ni možno, je lahko 

cela sled položena v gozdu, ki pa mora biti toliko pregleden, da vidijo delo psa do prvega 

zavoja. Na začetku sledi je lahko nekaj položene dlake kot nastrel, na koncu sledi je 

odložen zajec ali kunec. Pes mora divjad najti in prinesti do vodnika. 

Druga disciplina v gozdu je prosto iskanje izgubljene divjadi na površini 50 x 50 korakov. 

Na gozdnih tleh z gosto podrastjo z nasprotne strani, od koder bo začel iskati pes, odvržejo 

dva kosa pernate ali dlakave divjadi, lahko je tudi kombinacija kosa pernate in kosa 

dlakave. Vodnik na določenem mestu izpusti psa, ki mora površino preiskati in najdena 

kosa prinesti vodniku. Vodnik sme psa spodbujati samo s poveljem za iskanje in se lahko 

giba le ob površini, ki jo pes raziskuje. Oceno določijo glede na samostojnost psa in na čas 

najdene divjadi, ki jo pes prinese vodniku. 

Pri vodnem delu preverjajo prinašanje iz globoke vode. Mrtvo raco odvržejo v globoko 

vodo, poraslo z ločjem vsaj osem metrov od obale, tako da pes ne vidi, lahko pa sliši padec 

mrtve race v vodo. Vodnik na primerni razdalji izpusti psa in le-ta mora v globoki vodi 

raco poiskati, prijeti in prinesti vodniku. Slab prijem, za perut, nogo, glavo in spuščanje 

race slabše ocenijo. 

Način prinašanja ocenjujejo v času celotne preizkušnje. Pravilen prijem in nošenje je, ko 

pes svoj prijem uskladi z vrsto in maso divjadi. Premočan ali preohlapen prijem 

zmanjšujeta oceno. Pomembno je tudi pravilno oddajanje divjadi vodniku v roke. Pes 

lahko divjad odda stoje ali sede. Pri prinašanju race iz vode se pes ne sme otresti, preden 

divjadi ne odda. Oceno prinašanja določijo iz povprečja vseh disciplin prinašanj. 

Pri usmerljivosti ocenjujejo sodelovanje in komunikacijo med vodnikom in psom. 

Prinašalec mora biti med lovskim delom ves čas pozoren tudi na svojega vodnika in hitro 

upoštevati njegova povelja. Ocenjujejo tudi pasje veselje do dela, če ima zanimanje za 

okolico, divjad in do vodnika. 

Izključitev psa iz TP-R je v primeru, da je pes strelo-plah, ne prinaša, ne gre v vodo, če 

poškoduje divjad. Psi, ki so uspešno opravili TP-R, so glede na doseženo število točk 

razvrščeni v tri nagradne razrede. Prvi nagradni razred je od 204 do 180 točk, drugi od 179 

do 140 točk in tretji od 139 do 80 točk. Psi, ki so prejeli manj kot 80 točk niso razvrščeni. 

2.3.3 Lovska preizkušnja prinašalcev (LP-R) 

Ravno tako kot TP-R je tudi lovska preizkušnja prinašalcev (LP-R) organizirana z 

namenom preverjanja lovskih sposobnosti prinašalcev. V tujini ga imenujejo kot test na 

mrzlo divjad »cold game test«. Zmagovalcu podelijo naziv CACT. Ocenjujejo enake 

discipline, kot jih zajema TP-R, le da je LP-R preizkušnja nekoliko krajša pri izvedbi 

poljskega in gozdnega dela (Pravilnik o lovski … , 2005). 
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Pri poljskem delu mora pes pri vaji prostega iskanja najti le en kos pernate divjadi na 

površini 50 x 50 korakov. Gozdno delo zajema le vajo vlečke dlakaste divjadi, brez 

prostega iskanja v gozdu kot pri TP-R. 

Preizkušnja LP-R je razdeljena na šest disciplin in jih izvajajo na enak način kot pri opisu 

preizkušnje TP-R: 

1.) ubogljivost: obnašanje na stojišču, vodljivost na povodcu, prosta vodljivost, 

odložitev s strelomirnostjo, splošna ubogljivost v polju, gozdu, vodi, 

2.) poljsko delo: vlečka pernate divjadi – 200 korakov, iskanje pernate divjadi – 1 kos 

na površini 50 x 50 korakov, 

3.) gozdno delo: vlečka dlakaste divjadi – 300 korakov, 

4.) vodno delo: prinašanje iz globoke vode, 

5.) prinašanje: zajec ali kunec, fazan, raca, 

6.) veselje do dela pri prinašanju in iskanju. 

2.3.4 Delovni test 

Delovni test iz prinašanja (working test) izvira iz Velike Britanije, natančneje iz srednje 

Anglije, kjer je leta 1946 skupina prinašalskih navdušencev ustanovila klub imenovan The 

United Retriever Club (URC). Menili so, da morata biti trening in delo prinašalcev 

dostopna vsem zainteresiranim, ne le tistim, ki se ukvarjajo z lovom, imajo dovolj denarja, 

svoja lovišča in divjad. S tem namenom so organizirali tečaje šolanja, treninge so 

razporedili v različne zahtevnostne razrede in spodbujali člane, da se udeležujejo lovskih 

preizkušenj. Po letu dni delovanja je URC leta 1947 organiziral prvo tekmovanje delovni 

test, na katerem so člani lahko preverili pridobljeno znanje in napredek svojih mladih psov. 

Prireditev je požela uspeh, postala zelo priljubljena po vsej državi in URC je pri britanski 

kinološki zvezi dosegel uradno priznanje te tekmovalne discipline. Danes delovni test 

množično gojijo širom Velike Britanije in Evrope (The History … , 2013). Disciplina se je 

razvila tudi v mednarodno tekmovanje (Priloga D). 

V Sloveniji je delovni test še mlada disciplina. Začetki delovnega testa v Sloveniji se 

beležijo od leta 2006, ko so si ljubitelji prinašanja ogledali disciplino v sosednjih državah 

in začeli redno skupaj trenirati. Z leti je bilo čedalje več navdušenih in čedalje bolj zavzeto 

so si prizadevali, da bi dobili možnost svoje pse ustrezno šolati in preizkušati tudi na 

domačih tleh. Ljubitelji prinašanja so s pomočjo poznavalcev iz tujine organizirali več 

predstavitev in delavnic. Dogodki so se intenzivneje vrstili v letu 2012, z letom 2013 pa so 

se pojavila tudi prva tekmovanja po celi Sloveniji (Zgodovina … , 2013). 

Tekmovanje delovni test iz prinašanja je za vse lastnike prinašalcev, ki jih zanima lovsko 

delo, kot tudi tiste, ki jih delo z divjadjo ne zanima (Delovni … , 2013). Pri tem testu 

preverjajo delovne sposobnosti psov pasme prinašalec brez uporabe divjadi. Priprave na 

delovni test lastnikom prinašalcev omogočajo, da svoje pse naučijo potrebnih spretnosti, 

primernega vedenja in ustrezne vodljivosti. Svoje osvojeno znanje in veščine preizkusijo v 

tekmovanju z drugimi psi, kjer v okoliščinah, podobnih dejanskemu lovu, preverjajo 
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tipične vrline prinašalcev (samoobvladovanje, veselje do dela, veselje do prinašanja, 

vodoljubnost, spomin, vohalno sposobnost, vztrajnost, poslušnost, vodljivost, in mehek 

prijem) ter splošne lastnosti (vzdržljivost, neželena ostrina), s ciljem izbrati najboljše pse. 

Psi morajo biti primernega značaja, imeti sposobnost pomnjenja, učinkovito uporabljati 

nos in delovati na lastno pobudo. Vodljivost je nujno dopolnilo tem lastnostim. Pes mora 

biti umirjen pri hoji poleg in med čakanjem na stojišču ter pripravljen upoštevati povelja 

vodnika, ko ga pošlje po prinosilo, ki ga ni mogel videti. Psi morajo običajno prinašati 

standardna platnena prinosila, mase 500 g, zelene barve, v primeru uporabe izstreljevalne 

naprave lahko tudi posebna prinosila, izdelana za to napravo.  

Na voljo je več težavnostnih razredov. Najzahtevnejši je razred odprti. Razred začetnikov 

je namenjen neizkušenim vodnikom in izkušenim vodnikom z neizkušenimi ali mladimi 

psi. Razreda novinci in vmesni sta vmesni stopnji med razredoma začetniki in odprti. 

Razred veteranov je prilagojen starejšim psom. Delovni test običajno obsega od štiri do 

šest nalog, ki so iste za vse pse v razredu. Naloge vnaprej niso znane, udeležence z njimi 

na licu mesta seznani sodnik neposredno pred pričetkom opravljanja posamezne naloge. 

Vsaka naloga cilja na določeno spretnost ali veščino, ki jo ocenjujejo. Uspešno opravljena 

naloga je običajno ocenjena s točkami od 1 do 20, neuspešna pa z ničlo. Rezultati s tega 

testa ne štejejo za državne delovne naslove in vpis v razred delovnih na razstavah (Delovni 

… , 2013). 

Tipični delovni test zajema nalogo, pri kateri preverjajo sposobnost pomnjenja videnega 

prinosila (marka) na kopnem. Pri tej nalogi od psa pričakujejo, da si bo mesto padca 

prinosila dobro zapomnil, brez obotavljanja stekel naravnost do tega mesta, pritekel s 

prinosilom in ga predal vodniku v roke. Enaka naloga je lahko tudi v vodi, kjer od psa 

poleg navedenega pričakujejo tudi, da pri izstopu iz vode ne izpusti prinosila, da bi se 

otresel. Naloga je lahko sestavljena tudi iz prinašanj dveh ali več prinosil, ki padejo eno za 

drugim, pri čemer sodnik določi, katerega izmed vseh je treba pobrati najprej. Nadalje je za 

nalogo lahko slepo prinosilo, katerega pes ni videl pasti, vodnika pa z njegovo lokacijo 

seznani sodnik. Pes mora upoštevati povelja vodnika in prinosilo najti ter prinesti s čim 

manj pomoči in opotekanja. Opisane naloge je moč zasnovati v številnih različicah, s 

prilagajanjem razdalje, terena in scenarijev se spreminja njihova zahtevnost (Opis … , 

2013). 

2.3.5 Lovska preizkušnja za prinašalce na angleški način 

Lovske preizkušnje za prinašalce na angleški način (field trial) ali izvedbe pravega lova v 

Sloveniji na tekmovanjih še ne poznamo. Tovrstno tekmovanje je poznano po drugih 

državah po svetu in je organizirano v lovni sezoni na divjad (Priloga C). 

Prinašalci so nepogrešljivi pomočniki človeku v času lova (International … , 2011). 

Namen teh preizkusov je, da bi izbrali najboljše pse, ki imajo sposobnost in željo najti 

ustreljeno divjad, so dobrega značaja, dobro opazujejo okolico in so zmožni oceniti 

razdaljo in padec divjadi, imajo dobre vohalne sposobnosti, kažejo iniciativo in imajo 

mehek prijem divjadi. Vodenje psa obravnavajo kot dopolnitev k naštetim lastnostim. Pes 

mora biti umirjen (samoobvladovanje) ob vodnikovi nogi med hojo ali na stojišču in 

upoštevati vodnikova povelja, ko ga pošlje po divjad, četudi pes divjadi ni videl. 

Zmagovalcu lahko podelijo naziv CACIT le na preizkusih, kjer poteka lov na živo divjad. 

Živali ne smejo biti manipulirane na dan sojenja in etika mora biti na prvem mestu. Divjad 
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mora biti ustreljena na dan lovske preizkušnje v prisotnosti psov. Pes mora za pridobitev 

naziva CACIT opraviti vsaj pet uspešnih prinašanj. Ta preizkus lahko opravijo bodisi med 

pogonom divjadi, kjer psi sedijo na mestu ob vodniku ali med hojo v liniji, kjer morajo psi 

hoditi ob vodnikovi nogi. Zaželeno je, da pse preverijo med delom, tako na mestu, kot med 

hojo in pri delu v vodi.  

Na pogonu divjadi sodnik postavi pse tako, da imajo najboljšo priložnost spremljati 

dogajanje pogona (International … , 2011). Kadar je na pogonu le mrtva divjad, pse 

pošljejo po divjad po končanem pogonu. V kolikor je med pogonom kakšna divjad ranjena, 

je priporočljivo, da sodnik takoj pošlje psa po njo. Skupni premik je, ko sodniki, psi z 

vodniki in strelci (najmanj en na sodnika) hodijo v liniji. Ko ustrelijo divjad, se linija 

ustavi in po povelju sodnika vodnik izbranega psa pošlje po ustreljeno divjad, ki jo poišče 

in prinese vodniku. 

V programu preizkušnje mora biti navedeno, če vključuje tudi vodno delo oziroma če 

morajo udeleženci priskrbeti potrdilo o opravljenem vodnem delu (International … , 2011). 

Psi, ki niso opravili prinašanja iz globoke vode na tekmovanju, ne morejo biti uvrščeni in 

prejeti naziva CACIT. V primeru, da na tekmovanju ni vodnega testa, morajo predložiti 

vodno potrdilo iz prejšnjega preizkusa. Če pes, ki je upravičen do uvrstitve, na tekmovanju 

ni opravljal prinašanja iz globoke vode, lahko priredijo prinašanje z mrtvo divjadjo. Le 

vodni test lahko opravijo z mrtvo divjadjo. Glede na okoliščine lahko divjad namestijo 

bodisi v vodo ali na kopno na nasprotnem bregu, da mora pes do divjadi plavati čez vodo 

in nazaj. 

Vsak sodnik ocenjuje po dva psa, ki sta poleg njega (Moxon, 2010). Vodnik lahko pošlje 

svojega psa po divjad šele na povelje sodnika. Če prvi pes ne najde divjadi, dobi priložnost 

prinašanja drugi pes. V kolikor tudi drugi pes ni uspel, lahko sodnik poskusi ponovno s 

prvim psom ali vpraša drugega sodnika, da nadaljuje z ocenjevanjem tretjega psa, ki je pri 

tem sodniku. Tak sistem ocenjevanja se je izkazal za najprimernejšega. Po mnenju večine 

je sistem točkovnega ocenjevanja, kjer so točke sodnikov podeljene sproti, ko še niso bili 

ocenjeni ostali psi, veliko težji in krivičen. Zato je za dobrega sodnika, ki pozna delo 

lovskih psov, najenostavneje, če si med tekmovanjem piše opombe k vsakemu nastopu psa, 

zabeleži dobre in slabe točke in si pse razporedi po vrstnem redu glede na njegove odlike 

pri delu. Od časa do časa so napake neizogibne, ravno tako igra veliko vlogo pri 

preizkušnji sreča, saj je težko za vsakega posameznega psa zagotoviti popolnoma enake 

pogoje v danih okoliščinah. Vendar so ti elementi negotovosti in sreče del športa lovskih 

preizkušenj in bi morali biti pri tekmovalcih tudi tako sprejeti. 

2.3.6 Preizkus za prinašalce s prinosili 

Za prinašalce poznamo tudi tekmovanje s prinosili (dummy trial/mock trial). V Sloveniji 

so ga prvič izvedli leta 2013, ko je bilo preizkušenih 12 psov (Rezultati … , 2013). 

Tekmovanje s prinosili je zasnovano na simulaciji lova na angleški način, pri čemer 

namesto divjadi uporabljajo prinosila. Izvedbo tekmovanja in sojenja lahko primerjamo z 

lovsko preizkušnjo za prinašalce na angleški način (field trial). Situacije morajo biti 

izvedene nepredvidljivo in čim bolj podobne dejanskemu lovu. Namen teh preizkusov je 

preveriti in pripraviti pse za sodelovanje na resničnem lovu. Na preizkusu se imajo 

tekmovalci in psi možnost pomeriti z drugimi tekmovalci in preveriti sposobnost svojih 

psov, ki so potrebne za celodnevno delo v lovišču. 
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2.4 OPREMA ZA PRINAŠALSKO DELO 

2.4.1 Povodec 

Za šolanje prinašanja potrebujemo nekaj osnovne opreme. Od začetka šolanja že pri 

mladičku potrebujemo povodec (Moxon, 2010). Mladič mora biti navajen na vodenje na 

povodcu še predno začnemo s šolanjem. Za šolanje prinašanja priporočajo zatezni 

povodec, ki se zategne, ko mladič potegne in popusti v trenutku, ko odneha vleči. Tak 

način pomaga, da se hitreje odvadi vleči. Med drugim je ta tip povodca priročnejši in lažji 

za uporabo pri hitrem snemanju in pospravljanju v žep, da lahko nemoteno vodimo in 

usmerjamo psa. Vrvica je zvita v zanko, da je zagotovljeno hitro snemanje psa s povodca 

in hitro pošiljanje po izgubljeni plen oziroma predmet. Pes je med delom na ta način brez 

ovratnice, kar v primeru gosto poraščenega terena prepreči, da bi se žival obesila ali 

poškodovala, kar bi lahko ogrozilo pasje zdravje in življenje. 

2.4.2 Prinosila 

Za učenje in trening uporabljajo več vrst prinosil (Osnovna … , 2013). Ta so iz različnega 

materiala (po večini tekstilna), različne velikosti in mase, ki jih prilagodijo stopnji znanja 

psa in njegovi starosti. Pri mladiču za začetek učenja prinašanja potrebujemo le majhna in 

lahka prinosila. Za šolanje lovskega dela lahko prinosilo oblečemo tudi v zajčjo kožo ali 

obložimo s perjem race ali fazana. Za prinašanje iz vode lahko uporabljamo prinosila iz 

tršega in vodoodpornega materiala. Pri delovnem testu uporabljajo standardna platnena 

prinosila, zelene barve, mase 500 g, brez kakršnihkoli dodatkov. Izjema so posebna 

prinosila, izdelana za izstreljevalno napravo.  

2.4.3 Piščalka 

Pri prinašalskem delu uporabljamo glasovne ukaze, signale z roko in piščalko. Piščalka je 

zelo koristen pripomoček in poglavitnega pomena za komunikacijo s psom na daljavo 

(Smith, 2007). Povelja na piščalko ga običajno naučimo, potem ko pes zanesljivo razume 

besedne ukaze. Veter, valovi, šelestenje grmičevja in velika razdalja lahko preglasijo 

glasovne ukaze na terenu, medtem ko se visok zvok piščalke z lahkoto prebije do pasjih 

ušes. Pri nekaterih psih se zdi, da se boljše odzivajo na zvok piščalke, ker je dosleden in 

nima emocij. Pri besednih ukazih lahko čustva vplivajo na sporazumevanje. Z vajo 

uporaba piščalke zveni vedno enako, zaradi česar je lažje doseči dosleden odziv psa. 

Na piščalko psa naučimo povelja »sedi« oziroma »stoj«, »odpoklic« in »išči«. Signali 

morajo biti uporabljeni vedno v enakem zaporedju žvižgov za vsak posamezni ukaz. Lahko 

se razlikujejo od vodnika do vodnika in so prilagojeni zahtevam dela. »Sedi« na daljavi je 

poleg odpoklica ena poglavitnih in nujnih nalog, ki jih mora pes prinašalec obvladati. 

Omogoča vodljivost psa na daljavo, s čimer ga lahko obvarujemo pred nevarnostjo, 

usmerimo v pravo smer in prekinemo, kadar dela izven območja iskanja. Povelje na 

piščalko »išči« je uporabno kot namig psu, katero območje naj natančneje preišče. To 

povelje da psu znak, da se v bližini nahaja prinosilo ali divjad. Med vodniki prinašalcev je 

priljubljena piščalka Acme 211 1/2, ki ima visok ton ter enakomeren eno-frekvenčen zvok. 

Nikakor ni primerna izbira glasne piščalke, saj imajo psi zelo občutljiv sluh (Smith, 2007). 
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2.4.4 Pripomočki 

Nahrbtnike, oprtnike in torbe uporabljamo po želji in potrebi. Predvsem jih potrebujemo 

pri delu na terenu. So priročen pripomoček na treningu, kjer pri eni vaji uporabljamo več 

prinosil hkrati. Uporaba nahrbtnika omogoča hitro pospravljanje prinosil. S tem se 

izognemo zmedenosti psa, ki lahko nastane, če prinesena prinosila odlagamo na tla 

(Osnovna … , 2013). 

2.5 IZBIRA PSA ZA PRINAŠALSKO/ LOVSKO DELO 

2.5.1 Izbira psa primerne pasme 

Psi različnih pasem so bili vzrejeni za določeno funkcijo (Choosing … , 2007). Zato se je 

pri izbiri pasme treba najprej odločiti, kaj si želimo, je to terier ali prinašalec. V zgodovini 

nastajanja pasem, je bil večji poudarek na sposobnosti za delo, kot je paša, varovanje, lov, 

vprega in podobno. Pri izbiri psa primerne pasme se je treba še posebej pozanimati, za 

kakšen namen so bili psi te pasme vzrejeni, kakšnega sopotnika si želimo k svojemu 

življenjskem stilu. Eden izmed najbolj priljubljenih psov in prva izbira po podatkih 

ameriške kinološke zveze je labradorec. Pes te pasme je dober večnamenski pes, lahko 

služi kot spremljevalec in prijatelj otrok, je naravno zaščitniški, v splošnem dobrega 

zdravja, je dober pes vodnik in z malo časa in truda postane dobro treniran pes. 

2.5.2 Izbira primernega mladiča 

Izbira mladiča, ki prvi pride k nam, ni vedno najboljša metoda (Choosing … , 2007). Za 

izbiro primernega mladiča so pripravili test, s katerim preverijo značajske lastnosti 

mladiča. Splošen test za pse mladiče se imenuje po ustanoviteljici Wendy Volhard, 

Volhard's Puppy Aptitude Test, PAT (Priloga G). Idealna starost za testiranje psa je 49 dni, 

ko je nevrološko razvit in ima sposobnost odzivanja primerljivo odraslemu psu. Vsak dan 

po 49. dnevu bodo njegovi odzivi na testu natrenirani in priučeni po njegovem predhodnem 

učenju v razvoju in zaznavanju okolja (razvoj spomina, občutek za strah). Pri 49 dneh 

starosti mladiča preverijo še njegovo konstitucijo. Veliko vzrediteljev spremlja karakterne 

in konstitucijske lastnosti v celotnem mladičevem razvoju dveh mesecev, ko so pri mami. 

Zato je dober vzreditelj lahko tudi najboljši svetovalec pri izbiri primernega mladiča. 

2.5.3 Test značaja mladiča, PAT 

Metoda PAT uporablja sistem točkovanja od 1 do 6 in je sestavljena iz desetih preizkusov. 

Preizkuse izvajajo zaporedoma in v določenem vrstnem redu. Vsak preizkus je točkovan 

ločeno glede na odziv mladiča. Točk ne seštevajo in ne računajo povprečne vrednosti kot 

oceno posameznega mladiča. Pri testu ni zmagovalcev in poražencev. Poglaviten namen 

testa je izbira primernega mladiča, saj se tudi novi lastniki pasjih mladičev med seboj zelo 

razlikujejo (Choosing … , 2007). 

Testiranje opravijo v okolju, ki mladiču ni poznano. To ne pomeni, da morajo biti stran od 

doma. Dovolj je majhna soba ali prostor v stanovanju, kjer mladiči še niso bili. Pri 

testiranju je pomembno še (Choosing … , 2007): 

 vsak mladič je testiran posebej, 
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 mladiči se s predmeti, ki so uporabljeni pri testu, še niso srečali, 

 v testnem območju ni drugih psov ali ljudi, razen zapisnikar in preizkuševalec, 

 mladiči ne poznajo osebe, ki jih testira, 

 zapisnikar je nepristranska tretja oseba, ki ne kupuje ali prodaja mladiča, 

 zapisnikar je nevsiljiv in na položaju, od koder lahko opazuje mladiče, ne da bi se mu 

bilo treba premikati, 

 mladiči so testirani, preden so jedli, 

 mladiči so testirani, ko so najživahnejši, 

 ne poskušamo testirati mladiča, ki se ne počuti dobro, 

 mladiči ne smejo biti testirani na dan ali po dnevu cepljenja, 

 samo prvi odziv mladiča šteje. 

Testi so naslednji (Choosing … , 2007): 

1.) družabnost – stopnja socialne privlačnosti do ljudi, zaupanje in odzivnost, 

2.) sledenje – pripravljenost do sledenja osebi, 

3.) samoobvladovanje – stopnja dominance ali podredljivosti in ravnanje v različnih 

situacijah, 

4.) dominanca – stopnja sprejemanja dominance s strani osebe, 

5.) dvig – stopnja sprejemanja položaja, ko nima nadzora, kot je npr. pri veterinarju ali 

frizerju, 

6.) prinašanje – stopnja pripravljenosti, da nekaj naredi za vas. Skupaj s socialno 

privlačnostjo in pokazatelj enostavnosti ali težavnosti pri treningu, 

7.) občutljivost na dotik – stopnja občutljivosti na dotik in ključni kazalec na vrsto 

primernega šolanja, 

8.) zvočna občutljivost – stopnja občutljivosti na zvok, kot sta glasen hrup in grmenje, 

9.) vid – stopnja odziva na premikajoči se predmet, kot je zasledovanje kolesa, otrok 

ali mačke, 

10.) stabilnost – stopnja vznemirjenosti na nenavaden predmet. 

Med testiranjem je treba zabeležiti srčni utrip psa in položaj repa, ki sta pokazatelja, kako 

se odziva na stres. Ocenimo tudi stopnjo energije. Mladiči imajo visoko, srednjo ali nizko 

raven energije. Posameznik mora oceniti sam pri sebi, katera stopnja najbolj odgovarja 
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njegovemu načinu življenja. Psi z visoko stopnjo energije potrebujejo veliko gibanja in 

lahko nastopijo težave, če ta energija ni usmerjena v pravo smer šolanja oz. ukvarjanja s 

psom (Choosing … , 2007). 

V Sloveniji vedno bolj uporabljajo prilagojen test za prinašalce, ki ga izvajajo pri Klubu za 

delo prinašalcev. Izvajajo podobne teste kot pri PAT, vendar brez točkovanja. Za 

natančnejši opis mladiča je navedena končna ocena in splošni vtis o testu in mladiču. Ta 

test je dopolnjen s preverjanji, ki so pomembne za pasme prinašalcev. Test je še bolj 

usmerjen v lastnosti preverjanja naklonjenosti in sodelovanja z osebo, mladičevi 

samostojnosti, sposobnosti voha, zaznavanju okolice in dodano je prinašanje različnih 

predmetov (žoga, nogavica, krzno, perut). Na koncu testa še ponovijo prinašanje krzna in 

peruti, kar je pokazatelj pomnjenja in učenja mladiča (Test … , 2014). 

2.6 ŠOLANJE 

2.6.1 Začetek in način šolanja prinašalcev 

Naloge, ki se jih mora naučiti mladič prinašalec: odzivanje na ime in piščalko, spoznavanje 

s povodcem in streli, poslušnost na sedi/prostor in čakanje na mestu, razvoj vohalnih 

sposobnosti, prinašanje prinosila, vstopanje v grmovje, oddaljevati se za najdbo prinosila, 

hoja ob nogi (Moxon, 2010). V kolikor pes ni naučen začetne poslušnosti in povelj, ni 

smiselno nadaljevati s šolanjem, saj je zelo pomembno, da psa šolamo po korakih in po 

zahtevnostih osvojenih znanj. Vsak mladič mora izživeti svoje otroško obdobje. Ne smemo 

ga takoj zatreti s težkimi vajami poslušnosti ali prinašanja. 

Zgodnje šolanje psov je običajno pri skoraj vseh pasmah. Prvi ključen adut treninga je 

poslušnost. Pes, ki ni poslušen, četudi je odličen prinašalec, ni izšolan za dobro in 

zanesljivo delo. Poslušnost je med najpomembnejšimi kriteriji pri šolanju mladiča lovske 

pasme. Njegove naravne zasnove za lovstvo in prinašanje se bodo same obudile, ko se bo 

lovsko delo pričelo. Če z njim še nimamo izšolane poslušnosti, bo njegova nagnjenost med 

delom, da bo delal le sam zase in na njegov način, namesto za nas in na način, ki ga želimo 

(Moxon, 2010). 

Za šolanje prinašalcev je priporočljivo, da že mladiča učimo pravilnega vedenja (Dokken, 

2009). V to sodi socializacija v vsakdanjem življenju s psom od prvega dne, ko pride 

mladič v naš dom. Včasih so lovskemu mladiču dovolili na lov s streli, da je lovil in 

preganjal divjad in prinašal po njegovem nagonu. Ko je pes odrastel, so mu dosedanje 

vedenje poskušali prepovedati in naučiti samoobvladovanja, pri čemer so ga kaznovali ali 

celo tepli (Moxon, 2010). Na ta način so dosegli dve skrajnosti psov, trmaste, ki so kljub 

kaznovanju še naprej delali po svoje in preplašene, ki so delali pod prisilo. 

Naslednja zelo pomembna lastnost, ki jo želimo doseči za zanesljivega lovskega psa, je 

samoobvladovanje, ki ga je treba doseči pred delom s streli (Milner, 2000). 

Samoobvladovanje psa pomeni, da pes pozorno opazuje okolico in dogajanje, vendar ne 

prinaša brez ukaza in dovoljenja lastnika in ne preganja divjadi, ki zleti ali teče mimo. 

Prinašalci so vzrejeni za delo po strelu, zato je lastnost samoobvladovanja s pravilno 

strukturiranim šolanjem lahko doseči. 

Šolati psa danes je veliko lažje in izredno zabavno tako za lastnika kot za psa (Moxon, 

2010). Čas šolanja je veliko krajši in rezultat je boljši, če šolamo pse na prijazen način brez 
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uporabe prisile. Danes je jasno, da je mladič samouk, kadar ga šolamo z milimi metodami 

šolanja, prilagojenimi njegovi starosti in veselimi prinašanji. S tem veliko lažje dosežemo 

odločnega, veselega psa z ljubeznijo do svojega lastnika. 

Za boljše razumevanje pojmov šolanja (prijazen način, prisila, mile metode,… ipd.) sta 

Burch in Bailey (1999) razdelila tehnike šolanja psov na tri dele. V prvem delu je način 

šolanja z izključno pozitivnimi metodami dela brez kaznovanja. Uporaba izključno 

pozitivnih metod je ignoriranje napak in nagrajevanje pravilnih ravnanj psa. Izključno 

pozitivno metodo sta opisala kot šolanje brez uporabe vrvice, brez korigiranja z rokami in 

z uporabo priboljškov za nagrajevanje. Pri šolanju za potrjevanje pravilnih vedenj lahko 

uporabljamo pripomoček kliker. Drugi del je zmerno pozitivno šolanje. Pri tem načinu 

šolanja uporabljamo nagrajevanje želenega vedenja psa, označevanje napak in izvajanje 

korekcij. Trener lahko psa pohvali, ga nagradi s priboljški, ga poboža in se poslužuje 

korekcij z vrvico in besedami. Kazen lahko uporabi v ekstremnih primerih. Tretji del je 

negativno šolanje z označevanjem napak in kaznovanjem. Osnovna predpostavka pri tem 

načinu šolanja je, da mora pes izpolniti ukaz in naj bi izkusil posledico za nesprejemljivo 

vedenje. Nagrajevanje s priboljški ni nikoli uporabljeno. Uporabljajo le kazen. 

Postopek šolanja je sestavljen iz sklopa pristopov do psa. V načrt šolanja je priporočljivo 

vključiti ravnotežje tistih, ki ustrezajo značaju psa in trenutni situaciji (Burch in Bailey, 

1999). Razlaga pozitivnega in negativnega šolanja je prikazana na sliki 6. Pozitivno 

ojačevanje uporabimo kadar pes uspešno in pravilno naredi želeno vajo. Nagradimo ga s 

priboljški, besedno pohvalo ali igro. Pomembno je, da za stimulacijo izberemo stvar, ki je 

pozitivna tudi za psa. Pozitivno ojačevanje uporabljamo pri vajah za izboljšanje izvedbe 

vaj, učenju novih ukazov in ohranjanju obstoječega vedenja psa. Negativno ojačevanje 

veliko ljudi enači s kaznovanjem, vendar sta si ta dva načina šolanja zelo različna. 

Negativnemu ojačevanju se želi pes v prihodnosti izogniti ali ga ukiniti. S tem dosežemo, 

da ohranjamo želeno vedenje psa. Za primer negativnega ojačevanja smo uporabili šolanje 

psa za hojo ob nogi z zatezno ovratnico. Kadar pes zaostane za lastnikom, lastnik naredi 

korekcijo hitrega potega vrvice. Pes mora imeti vsaj eno izkušnjo s potegom, da jo zazna 

kot neprijetno. Ko pes pohiti v pravilno pozicijo hoje ob nogi, da bi preprečil ponoven 

poteg vrvice, je namen učenja dosežen. 

Pri kazni zmanjšamo verjetnost, da bo pes ponovil neželeno vedenje (Burch in Bailey, 

1999). Veliko ljudi povezuje besedo kaznovanje z nasiljem in psihično zlorabo psa. 

Kaznovanje ni povezano z maščevanjem, nekontroliranim vedenjem ali jeznim kričanjem. 

Trenerji, ki so med delom s psom besni, so bolj podvrženi zlorabi psa kot pa učinkoviti, 

uspešni in sistematični uporabi kazni. Kazen obsega širok razpon postopkov in je ravno 

tako označena kot pozitivna in negativna. Za psa je pozitivno kaznovanje korekcija psa, na 

primer prepoved »Ne!«, »Fuj!«, korekcija s curkom vode, tresljajem za kožno gubo psa. 

Negativno kaznovanje je kadar psu odvzamemo nekaj kar mu je prijetno, na primer 

lastnikova pozornost, pričakovan priboljšek ali, da ga zapremo v drug prostor oz. boks. 

Kaznovanje (pozitivno, negativno) psa odvede od ponovitve neželenega vedenja. V družbi 

je običajno govoriti le o ekstremnih kaznih kot je električna ovratnica in tepež psa, zato 

besedo kazen pri šolanju psov ne slišimo pogosto. 
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 Pozitivno ojačevanje: psu damo nekaj prijetnega, da povečamo verjetnost ponovitve 

določenega vedenja. 

 Negativno ojačevanje: psu odvzamemo nekaj neprijetnega, da povečamo verjetnost 

ponovitve določenega vedenja. 

 Pozitivna kazen: po določenem vedenju damo psu nekaj neprijetnega, da zmanjšamo 

verjetnost ponovitve določenega vedenja. 

 Negativna kazen: po določenem vedenju odvzamemo nekaj prijetnega, da 

zmanjšamo verjetnost ponovitve določenega vedenja. 

 

Slika 6: Prikaz učinka negativnega in pozitivnega načina šolanja (Burch in Bailey, 1999) 

Pri šolanju gladkodlakih prinašalcev se najbolje obnese tih, odločen in zabaven pristop 

(Krizmanič in Poljšak, 2012). Z doslednimi pohvalami za uspešno delo in postopnim 

stopnjevanjem težavnosti je moč graditi na uspehu. Gladkodlaki prinašalci se monotonega 

ponavljanja vaj hitro naveličajo in dolgočasne vaje spremenijo po svoje. Treningi morajo 

biti zato zanimivi, razgibani in zabavni. Vanje je priporočljivo že v rani mladosti vključiti 

urjenje v samoobvladovanju in primerno socializacijo. Dejavnosti prinašanja zahtevajo 

usklajeno timsko delo, pri katerem se vzpostavi čudovita vez med vodnikom in psom. 

2.6.2 Pristop k šolanju 

Za uspešno šolanje psa je ključno razumevanje posameznega psa in dobro opazovanje 

obnašanja psa. Pomembne lastnosti, ki jih mora imeti trener, so potrpežljivost in 

doslednost, pravilna in hitra odzivnost v pravem trenutku s pravim tonom glasu (Robinson, 

1992). Potrpežljiv trener lahko začne s treningi v zgodnji starosti mladiča, vendar je treba 

upoštevati tudi mladičev značaj (Moxon, 2010). Pogumne mladiče lahko začnemo šolati 

prej kot plašne. Starost za začetek šolanja lovskih psov je težko določiti. Priporočljivo je 

začeti šolati prinašalce pri osmih ali devetih mesecih, gladkodlake prinašalce še kasneje. 

Prej kot začnemo s šolanjem, krajše morajo biti vaje in potek vaj ne sme biti preveč 
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intenziven. Izkazalo se je, da so najboljši delovni psi tisti, ki so kasneje začeli s šolanjem. 

Karakterno občutljivejše pse je težje izšolati, vendar bolj razmišljajo in so običajno kot 

izšolani psi odlični delavci. Ravnodušnega mladiča je sicer lažje šolati ali pa je celo 

nemiren pri manjših popravkih, pogosto so to povprečno dobri delovni psi. Trenerji 

običajno pravijo: ˝Lažji za izšolati, lažji tudi za pokvariti.˝. 

Psu je treba pri šolanju na čim enostavnejši način pokazati, kaj je zahtevano od njega. 

Otroku lahko povemo, kaj želimo, mladiču pa moramo pokazati in ga nagraditi za pravilno 

vedenje. Kadar se pes pri vajah moti in med šolanjem zaznamo njegovo zmedeno vedenje, 

potem vaje in trening nismo pravilno zasnovali. Razlogov za tako vedenje psa je lahko več. 

Lahko način izvedbe vaje ne ustreza za tega psa, morda psu vaje nismo dovolj nazorno 

predstavili, da bi razumel kaj želimo od njega, lahko smo ga zmedli s svojo neobičajno 

hojo ali govorico telesa, ki je ni vajen. Pri šolanju je pomembno razumevanje pasje 

govorice, pravočasno predvideti, zaznati in korigirati napake. Dober trener je sposoben 

prepoznati kadar gre za nerazumevanje psa ali za neubogljivost. Neubogljivost mora biti 

povezana z nečim neprijetnim oziroma z našim nezadovoljstvom. Psi se zelo odzivajo na 

zvok, zato jih lahko učinkovito glasovno nadziramo. Za pohvalo z veselim glasom, 

ljubkovanjem in božanjem, kadar gre kaj narobe, pa z odločnim, strogim glasom 

prepovedi. Mladiča lahko okaramo tudi s prijemom za kožo na vratu in z rahlim tresljajem, 

kar je veliko učinkovitejše od tepeža in bičanja, ki so ju včasih uporabljali pri šolanju 

(Smith, 2007). 

2.6.3 Namen in cilj šolanja prinašalca 

Cilj pri učenju prinašanja je, da dosežemo pasje veselje do dela (Moxon, 2010). 

Nagrajevanje s priboljški je lahko le, če je to res potrebno in v izjemnih primerih, samo 

kadar je pri oddaji prinosila pes mirno sedel pred lastnikom in mu ga oddal v roke. V 

nasprotnem primeru se zgodi, da pes začne spuščati prinosilo nekaj metrov pred lastnikom 

le za to, da bi čim hitreje dobil priboljšek. Zato je namen šolanja prinašanja v tem, da 

mladič pri vajah prinašanja uživa, jih dojema kot igro in ne kot obvezo dela, saj s tem ne 

potrebuje druge nagrade, kot je ustreči svojemu lastniku. 

Naloga prinašalca je iskati, najti in prinesti v roke mrtvo ali ranjeno divjad (Moxon, 2010). 

Za to mora biti pes splošno vzdržljiv, dobro uporabljati svoj nos in pod kontrolo svojega 

vodnika, ki ga je sposoben usmeriti v želeno smer. V kolikor je tak pes sposoben umirjeno 

čakati na povelje svojega vodnika med streli na divjad in ima mehek prijem divjadi, potem 

ni razloga, da se ne bi mogla udeležiti preizkušnje. Veliko ljudi misli, da morajo imeti psi 

za lovsko preizkušnjo na angleški način (field trial) super naravne sposobnosti in njegovi 

vodniki skrivnostne oblike vodenja. Idealen pes za tovrstna tekmovanja je preprosto dober, 

zanesljiv lovski pes, ki je do svoje popolnosti izšolan s primerenimi treningi. Hitrost in stil 

sta dve besedi, ki sta običajno slišani pri delovnih psih. Sodniki imajo pogosto radi hitre 

pse in pse s stilom. Tako hitrost prinašanja kot stil sta že naravna pri večini prinašalcev, ki 

sta lahko spodbujena ali zavirana med šolanjem. Preko šolanja lahko še tako naravno 

počasnega psa naredimo hitrega, vendar z napačnim šolanjem hitro dosežemo tudi 

nasprotno. Ključni dejavniki za dobro uravnoteženega psa so pravilna, premišljena in 

načrtovana vzreja, stabilno (osnovno) šolanje in stalna gradnja na dobrem odnosu s psom 

(Kiraly, 2014). 
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Za zmago na tekmovanjih mora biti pes zelo vodljiv (Moxon, 2010). Potrebno je psa voditi 

na razdaljo po sledi divjadi ali na slepo razdaljo, kjer pes ni videl pasti ptice. Na ta način 

mora biti pes zmožen upoštevati glasovna povelja kot tudi signale z rokami. Z dobrim 

psom je to zelo lahko doseči in omogoča zelo zanimivo delo. Nič ni lepšega kot videti 

hitrega prinašalca, ki se giba s stilom, se ustavi na ukaz piščalke, se obrne in pogleda 

vodnika za nadaljnja navodila ter nemudoma nadaljuje z iskanjem v smeri, kot mu je 

pokazal vodnik s signalom roke. Včasih je slišati od ljudi, da je to cirkuška predstava in da 

je vodnik našel ptico, ne pes. Zanašanje psa na vodnika s stalnim usmerjanjem je lahko 

pretirano, ravno tako si želimo, da je pes samoiniciativen, vendar moramo doseči 

ravnotežje. Pes, ki ni vodljiv, ko je to potrebno, porablja veliko časa za delo in zaradi tega 

lahko izgubi zanosno vztrajnost iskanja, medtem ko vodljiv pes hitreje najde divjad. 

Vodljiv pes lahko dobro dela na lovskih preizkušnjah in je tudi zanesljiv spremljevalec 

doma. 

2.6.4 Izrazoslovje v prinašalskem žargonu 

V preglednici 5 so prikazani izrazi, ki jih uporabljamo pri delu s prinašalci. 

Preglednica 5: Ključni izrazi v prinašalskem žargonu (Slovarček … , 2013) 

Angleški izraz Slovenski izraz Pomen 
Area blind Območje slepega 

prinosila 

Vodnik ve za okvirno lokacijo prinosila in mora do tja 

usmerjati psa, ki ne ve, kje se prinosilo nahaja. 

Area of the fall Območje padca Mesto padca vidnega prinosila. Pes mora steči v bližino 

tega mesta, najti prinosilo in ga prinesti. 

Back/ go Back Naprej/ še naprej Verbalno povelje psu stran od vodnika, običajno skupaj z 

dvignjeno roko v smer v katero gleda vodnik. 

Baseball Temelji usmerjanja 

 

Začetne vaje usmerjanja na daljavo z  besednimi in 

ročnimi signali: levo (left), desno (right) ter naprej (back). 

Basics Osnove Začetne vaje, ki se jih pes nauči kot osnovo za nadaljnje 

delo: hoja poleg, odpoklic, sedi, naprej ter drži. 

Behind Zadaj Izraz za  met videnega prinosila ali strel v smeri slepega 

prinosila, ki bo za našim hrbtom. Psa je treba obrniti v 

smer meta/strela, ne da bi mu pri tem zakrili pogled s 

svojim telesom, tj. če je pes na vodnikovi levi, se vodnik 

obrne v psa, pes pa se drži njegove leve noge. 

Bird launcher Ptičji katapult Izstreljevalna naprava, uporabna za poljubne oblike 

prinosil, ki deluje po principu katapulta. 

Blank/Training/ 

Starter's Pistol 

Štartna pištola Pištola za streljanje s slepimi naboji. 

Blind Slepo prinosilo Prinosilo na lokaciji, za katero ve vodnik, pes pa ne. 

Blink Mežik Pes pride do prinosila, ga vidi, a ne pobere, temveč 

nadaljuje z iskanjem. 

Running in 

 

Utekanje Pes steče po prinosilo, preden mu da vodnik povelje. 

Controlled  

Break/ Controlled  

running in 

Nadzorovano utekanje Pes steče po prinosilo preden mu da vodnik povelje, 

vendar ga je mogoče takoj zaustaviti in odpoklicati. 

Bumper/ Dummy Prinosilo Plastično ali platneno prinosilo različnih barv, mas in 

velikosti. Standardna masa je 500 g in barva zelena. 

se nadaljuje 
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nadaljevanje iz prejšnje strani 
Cover Podrast Trava, grmovje in drugo pohodno rastlinje, ki vpliva na 

razporeditev vonja, vidljivost in prehodnost. 

Disturb the hunt Motenje lova Glasno vodenje ali gonja ter neukročenost psa, ki vznemirja 

okolje. 

Double mark Dvojno prinosilo/ 

Dvojni mark 

Dve vidni prinosili, ki padeta eno za drugim, preden se pes 

loti dela. 

Dummy launcher Izstreljevalna naprava Ročna naprava za izstreljevanje zanjo prirejenih prinosil. 

Simulacija puške. 

Free search Prosto iskanje Pes je poslan v določeno širše območje, v katerem mora 

ostati in ga samostojno in sistematično preiskati. Ne vodnik 

ne pes ne vesta, kje v tem območju so skrita prinosila. 

Gunner Strelec Oseba, ki strelja ali tudi meče prinosila. 

Gunshy Streloplah Pes se boji puške ali strela iz puške. 

Handle Vodenje Usmerjanje psa na prinosilo s piščalko, glasom in telesnimi 

znaki. 

Hand signals Znaki z rokami Različni gibi z rokami (dlanjo in celotno roko), ki psu 

sporočijo, kako ravnati. 

Happy dummy Veselo prinosilo Pes je za nagrado ali motivacijo poslan po prinosilo, ko je 

le-to še v zraku. 

Hard mouth Močan prijem Pes prinosilo z zobmi preveč stisne. 

Hold Drži Povelje psu, naj mirno, brez pregrizavanja drži prinosilo vse 

do povelja, naj spusti. 

Keep the line Drži vrsto Opozorilo vodnikom, naj ostanejo v ravni vrsti pri skupnem 

premiku. 

Line Linija (1) Ravna črta v kateri hodijo vodniki s psi in sodniki, lahko 

tudi strelci. 

(2) Ravna črta od izhodišča do prinosila. 

Mark Videno prinosilo Prinosilo, ki ga je pes videl leteti in pasti. 

Memory Prinosilo 

po spominu 

Videno prinosilo, po katerega mora pes po povelju vodnika 

po določenem času, med katerim dela druge stvari. 

Order of retrieves Vrstni red prinašanj Na preizkušnjah in testih sodnik določi vrstni red prinašanj 

več videnih prinosil. Sodnik lahko zahteva od vodnika, da 

sam izbere vrstni red prinašanj ali zahteva prinašanje 

skritega prinosila pred vsemi videnimi ipd. 

Over Čez Namig psu, naj preide prepreko ter nadaljuje delo na drugi 

strani. 

Pop Zastoj Pes se ustavi in pogleda vodnika za pomoč in usmerjanje, ne 

da bi vodnik od njega to zahteval. 

Runner Ubežnik Obstreljena, ranjena divjad običajno fazan, ki zbeži iz mesta 

ustrela in jo mora pes izslediti in ujeti. 

Sight blind Videno slepo 

prinosilo 

Slepo prinosilo, ki ga pes vidi s startnega mesta, preden ga 

pošljemo ponj. 

Steady (steadiness) Samoobvladljiv 

(samokontrola/ 

samoobvladovanje) 

Kljub padanju prinosil, strelom ter drugim vznemirljivim 

dogodkom pes ostane v poziciji ali gibanju, kot mu 

poveljuje vodnik. 

Style Stil Način psa, kako prinaša, kako gre po skrita prinosila, kako 

vstopa v vodo, hitrost in vztrajnost nakazujejo veselje do 

dela. 

Switching/ 

Shopping 

(1) Menjavanje 

 

 

(2) Nakupovanje 

(1) Pes neha iskati želeno videno prinosilo in začne iskati na 

lokaciji drugega prinosila, ki ga prinese namesto prinosila, 

po katerega je bil poslan. 

(1, 2) Spuščanje prinosila zaradi drugega prinosila v bližini. 

se nadaljuje 
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nadaljevanje iz prejšnje strani 
Walk up Skupni premik Izraz, s katerim povemo, da se celotna druščina začne 

počasi pomikati naprej v ravni liniji do prvega strela oz. do 

prvega padca prinosila, ki mu jih lahko sledi še več. Med 

skupnim premikom pričakujemo od psa, da se bo ob prvem 

vidnem prinosilu in/ali strelu ustavil, se po možnosti 

usedel in obmiroval v tem položaju. 

Water honest Nadaljevanje gibanja v 

ravni  

liniji, tudi ko pot 

prečka voda 

Pes se ne ogne vodi, čeprav se morebiti zdi lažja pot, če 

gre naokoli. To je lahko problem pri vstopu v vodo od 

daleč, ko se psu zdi, da je jezero majhno in je lažje priti do 

prinosila, če gre okoli, ter pri vstopu pod kotom, ko mu je 

ponovno lažje, če gre še nekaj časa po kopnem, kot če bi 

vstopil v vodo takoj, ko pride do nje. 

Water/Whistle 

refusal 

 

Pes noče v vodo/ ne 

uboga povelja s 

piščalko 

Pes ne gre v vodo, ko bi moral./Pes se ne odzove na 

piščalko. 

Z izrazi iz preglednice 5 se lahko srečamo na treningih, delavnicah ali tekmovanjih in 

preizkušnjah prinašalcev. 

2.7 LOVSKA KINOLOGIJA V SLOVENIJI 

Dejstva, da je uporaben lovski pes nujno potreben za uspešen in etičen lov, so se dobro 

zavedali že naši predniki. Tako kot v državah z razvito lovsko tradicijo ima lovska 

kinologija pomembno mesto tudi v slovenskem lovstvu (Lovska kinologija, 2013). Primeri, 

ko smo pri nas lovili z nepreizkušenimi psi neznanih pasem, sodijo v zgodovino. Prva 

tekma ptičarjev, za katero so dokazi, je bila daljnega leta 1910 v okolici Domžal. Društvo 

ljubiteljev ptičarjev pa je bilo ustanovljeno leta 1924. Pasme prinašalcev so bile od leta 

1982 v skupini Vzrejne komisije za španjele, v Podkomisiji za retrieverje, ki je leta 1985 

postala samostojna Vzrejna komisija za retrieverje pri KZS. Prvo samostojno društvo za 

prinašalce je bilo ustanovljeno leta 1995, imenovano Slovenski klub retrieverjev. Leta 

2013 je bilo ustanovljeno še društvo Klub za delo prinašalcev. 

Kot zanimivost velja omeniti, da je bil sedež Kinološke zveze Jugoslavije, ki je bila 

ustanovljena leta 1925, sprva v Ljubljani, Kinološka zveza Slovenije pa je začela delovati 

šele po vojni leta 1946. Določila lovskega zakona in lovske etike neposredno obvezujejo 

upravljavce lovišč in lovce, da je lov mogoč le s pomočjo lovsko uporabnih psov. Pri 

različnih oblikah lova lahko uporabljamo izključno čistopasemske in ustrezno preizkušene 

lovske pse, ki so lovsko uporabnost dokazali s preizkušnjo naravnih zasnov in 

opravljanjem nalog v lovski praksi. Ti lovski psi so v naslednjih pasemskih skupinah: 

goniči, ptičarji, šarivci, krvosledci, jamarji in prinašalci, ki jih uporabljajo pri brakadi, 

pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz kopnega in vode. 

Dandanes mora vsak lovec opraviti kontrolni pregled nastrela pri vsakem strelu na veliko 

divjad, četudi ni vidnih znakov zadetka (Lovska kinologija, 2013). 

Lovska kinologija je dejavnost, ki se v javnem interesu ukvarja z vzrejo, vzgojo in 

šolanjem lovskih psov, oskrbo in zdravstvenim varstvom lovskih psov, z organizacijo in 

izvedbo razstav lovskih psov, organizacijo in izvedbo telesnih ocenjevanj lovskih psov, z 

organiziranjem in izvedbo preizkusov naravnih zasnov lovskih psov in drugih 

uporabnostnih preizkušenj ter tekmovanj lovskih psov lokalnega, državnega in 

mednarodnega pomena, z izobraževanjem vzrediteljev, lastnikov in vodnikov lovskih psov, 
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vodenjem evidenc, načrtovanjem in izdelavo programov dela v lovski kinologiji (Lovska 

kinologija, 2013). 

V preglednici 6 so zapisana obdobja, ko je dovoljeno loviti določeno divjad. Ne glede na to 

ali se s svojim psom ukvarjamo za lovska tekmovanja ali za lov, ga ne smemo pustiti 

prepuščenega samemu sebi izven lovne sezone (Twist, 2001). V tem času je priporočljivo s 

psom prinašalcem delati s prinosili, kar ga ohranja v dobri telesni formi. Delo s prinosili 

nam omogoča vrsto različnih situacij, ki so primerljive dejanskemu lovu, kot tudi 

ponovitev oz. dobro izšolanje povelj. Z začetkom nove lovne sezone bo pes dobro 

natreniran in zanesljivo ubogal povelja vodnika. 

Preglednica 6: Lovne dobe divjadi, ki je primerna tudi za delo prinašalcev (Lovska kinologija, 2013) 

Vrsta divjadi Obdobje lova 
Poljski zajec 1.10. – 15. 12. 

Lisica 1.7. – 15.3. 

Fazan 1.9. – 15.1. 

Poljska jerebica 1.9. – 15.11. 

Raca mlakarica 1.9. – 15.1. 

Šoja 20.8. – 28.2. 

Sraka 1.8. – 28.2. 

Siva vrana 10.8. – 28.2. 

Vsaka oblika individualnega ali skupnega lova na malo divjad je dovoljena le ob 

prisotnosti šolanega lovskega psa, ki je opravil ustrezno preizkušnjo (Pravilnik o uporabi 

… , 2002): 

1.  za lov v gozdu (gozdno delo) uporabljajo: 

 goniče, brak-jazbečarje in jamarje, ki so uspešno opravili preizkušnjo naravnih 

zasnov (PNZ) za svojo pasemsko skupino, 

 ptičarje, ki so uspešno opravili najmanj širšo poljsko preizkušnjo (ŠPP), 

 šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo 

naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele, 

 prinašalce (retrieverje), ki so opravili najmanj preizkus lovske preizkušnje za 

prinašalce. 

2.  za vse vrste lova na polju, lov na poljskega zajca, fazana ali gojene jerebice 

uporabljajo: 

 ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JVP) ali poljsko 

preizkušnjo (PP), 

 šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo 

naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele, 

 prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj lovsko preizkušnjo retriverjev, 

 jamarje, ki so opravili vsestransko uporabnostno preizkušnjo. 
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3.  za lov na raco mlakarico uporabljajo: 

 ptičarje, ki so opravili najmanj jesensko vzrejno preizkušnjo (JZP) ali preizkušnjo v 

vodnem delu s prinašanjem iz globoke vode, 

 šarivce, ki so opravili mladinsko preizkušnjo za prepeličarje (MP) ali preizkušnjo 

naravnih zasnov (PNZ) s prinašanjem za španjele ali preizkušnjo v vodnem delu s 

prinašanjem iz globoke vode, 

 jamarje, ki so opravili najmanj uporabnostno preizkušnjo v vodnem delu s 

prinašanjem iz globoke vode, 

 prinašalce (retriverje), ki so opravili najmanj PNZ. 

2.7.1 Pasemske skupine lovskih psov glede na uporabnost 

Različne lovske pasme imajo različen način dela za različne oblike lova (Pravilnik o …, 

2002). Skupinski lov so vsi načini lova, ki se ga udeležijo najmanj trije lovci. Pogon je 

način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi psi v vrsti drug ob drugem glasno pomika 

preko površine, tako da poženejo divjad proti vrsti strelcev na stojiščih. Pritisk pa je način 

lova, pri katerem se največ trije gonjači tiho premikajo po stanišču divjadi, da bi jo dvignili 

in usmerili proti lovcem oziroma strelcem.  

2.7.1.1 Goniči 

V Sloveniji je največ zastopanih lovskih psov pri lovu iz skupine goničev. V tej skupini so 

zastopane najstarejše pasme psov, ki jih je človek uporabljal kot lovske pomočnike. Staro 

ime za goniča je brak, kar je povezano tudi s poimenovanjem skupinskega lova na malo 

divjad – brakada, ki je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z več kot 

dvema lovskima psoma goničema. V grobem jih delimo na dolgonoge in kratkonoge 

goniče. Glavna naloga goničev je iskanje male dlakaste divjadi (zajca in lisice) po svežem 

sledu in glasna ter vztrajna gonja. Pri nas goniči iščejo in gonijo malo divjad, lisico in 

divjega prašiča. Gonja ostalih vrst divjadi ni zaželena. Zahtevana je sledoglasnost, kar 

pomeni, da pes na sledi med gonjo divjadi glasno in vztrajno laja. Tiha gonja je 

prepovedana. Goniči so po naravi izredno temperamentni psi in divjad iščejo z visokim 

nosom, kar pomeni, da divjadi sledijo po njenem vonju, ki je v zraku in je svež. Tako 

svežo sled imenujemo tudi topla sled. Mogoče jih je izšolati tudi za zasledovanje 

obstreljene divjadi, vendar so večinoma zaradi svoje temperamentnosti in privrženosti 

toplemu sledu za to delo dokaj nezanesljivi (Mali, 2003). V Sloveniji so najpogosteje 

uporabljeni goniči pasem kratkodlaki istrski gonič, brandel brak, posavski gonič, nemški 

gonič, resasti istrski gonič, beagle. 

2.7.1.2 Barvarji 

V skupini barvarjev so zastopane tri pasme (bavarski barvar, hanoverski barvar in alpski 

brak jazbečar – prvotno je spadal med kratkonoge goniče). Čeprav izraz barvar pomeni 

krvosledec, ga v lovsko-kinološki terminologiji uporabljamo v ožjem pomenu besede za 

poimenovanje dveh pasem – bavarski in hanoverski barvar (Mali, 2003). Krvosledec v 

širšem pomenu besede pa je sleherni lovski pes, ki je izšolan za zasledovanje obstreljene 

velike parkljaste divjadi in medveda, pri čemer pasma ni pomembna. 
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Naloga barvarjev je z nizkim nosom izslediti obstreljeno oziroma ranjeno divjad po hladni 

sledi (Češarek, 2010). Hladno sled sestavljajo naslednji vonji: divjadi, žlez, delcev dlake, 

tkiva, krvi, organov, poškodb tal, rastlinja in mikroorganizmov. Izučen barvar sledi vonju z 

nizkim nosom tudi, ko je sled stara nekaj ur ali celo dni. Pes mora izsledeno mrtvo iskano 

divjad vodniku tudi pokazati. Glede na način, kako pes o najdbi obvesti vodnika, ločimo in 

ju imenujemo: 

- oblajač: pes, ki ob najdeni mrtvi divjadi vztrajno in na mestu laja, 

- pokazač: pes, ki se po najdbi mrtve divjadi vrne k vodniku in ga z značilnim vedenjem 

vodi do najdene divjadi. 

V primeru, ko je izsledena divjad še živa, pa je naloga psa, da tako divjad glasno goni do 

njene obnemoglosti in jo nato zadržuje na mestu. Manjšo divjad mora pes zadaviti, če je 

divjad večja, jo mora oblajati in držati na mestu, da se ji vodnik lahko približa in ji skrajša 

muke z usmrtilnim strelom (Češarek, 2010). 

2.7.1.3 Jamarji 

Jamarji so pasemska skupina psov, ki so bili vzrejeni za delo v podzemnih rovih – lisičinah 

in jazbinah (Pravilnik o … , 2002). Njihova osnovna naloga je izgon divjadi iz jame/rova 

ali zadavljenje divjadi v rovu in izvlek na plano (pes davež). V zadnjih letih je bilo 

jamarjenje zaradi stekline in s tem možnosti prenosa na psa ter ne nazadnje tudi na 

človeka, zelo omejeno. Dokončno je bila ta oblika lova prepovedana z uveljavitvijo 

Zakona o zaščiti živali, kar pa je v dobršni meri povzročilo težave pri organizaciji in 

izvedbi preizkušenj naravnih zasnov za jamarje. Poleg dela v rovu morajo psi opraviti tudi 

delo na planem – glasna gonja, prinos, delo v vodi. Možno jih je uporabljati za šarjenje in 

krvosledništvo. Zaradi prepovedi jamarjenja je treba pri šolanju spodbujati delo na planem. 

V Sloveniji so najpogosteje uporabljeni jamarji pasme nemški lovski terier, resasti jazbečar 

in kratkodlaki jazbečar. 

2.7.1.4 Šarivci 

Šarivec je lovski pes, ki malo divjad išče v gosti podrasti (šarjenje in grmarjenje), jo glasno 

izganja in dviguje na strelni razdalji (Mali, 2003). Od njih zahtevamo tudi prinašanje 

uplenjene pernate poljske in vodne divjadi ter krajšo in glasno gonjo. Pri lovu praviloma 

preiskujejo teren le toliko oddaljeni od lovca, kolikor daleč seže učinkovit strel. Primerni 

so tako za individualni kot tudi za manjši skupinski lov. Nekatere pasme so vsestransko 

lovsko uporabne. V Sloveniji so najpogosteje uporabljeni šarivci pasme nemški prepeličar, 

špringer španjel in angleški koker španjel. 

2.7.1.5 Ptičarji 

Ptičarji so v osnovi sicer vsestransko uporabni psi, namenjeni za lov na malo pernato 

poljsko in vodno divjad (Mali, 2003). Izučeni so za lov pred puško, kjer v teku in z 

visokim nosom iščejo perjad. Na najdeno divjad, ki je prikrita v travi ali drugi podrasti 

(grmovju), ptičar opozori lovca z značilno stojo. Na povelje divjad splašijo/dvignejo in se 

v pričakovanju strela takoj uležejo na tla, s čimer se zmanjša možnost obstrelitve psa. 

Uplenjeno divjad prinesejo vodniku. V lovišču je dobro delo ptičarja pogojeno z dokaj 

zahtevnim in doslednim šolanjem ter rednim potrjevanjem njegovih sposobnosti v praksi. 
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Poleg lova na malo pernato divjad je ptičar uporaben tudi za lov na zajca in lisico, izšolati 

pa ga je mogoče tudi za iskanje obstreljene velike parkljaste divjadi. V Sloveniji sta 

najpogosteje uporabljena ptičarja pasme nemški kratkodlaki ptičar in nemški žimavec. 

Pasme ptičarjev v Sloveniji so še bretonski ptičar, weimeranec, madžarski kratkodlaki 

ptičar – vižla in ostali. 

2.7.1.6 Prinašalci 

Že iz imena prinašalec je mogoče razbrati, da te pse uporabljamo za iskanje in prinašanje 

ustreljene male divjadi (Mali, 2003). Prinašalci so lovski psi, ki delajo po strelu in jih 

uporabljamo za prinos uplenjene divjadi. Izredna volja do prinašanja je njihova prirojena 

lastnost, poleg tega pa so znani po dobrem spominu mesta, kjer uplenjena divjad obleži. 

Zapomnijo si več mest uplenitve hkrati, zato so pri iskanju in prinašanju predvsem perjadi 

zelo uspešni. Na lovu so ob strelu na divjad praviloma poleg vodnika in pozorno 

spremljajo dogajanje v okolici, nato pa na vodnikov ukaz divjad poiščejo in prinesejo. 

Divjad prinašajo iz razgibanega terena in vode, saj so vodoljubni psi. Pravilno šolani se 

izkažejo tudi v delu po krvni sledi. V Sloveniji je, verjetno tudi zaradi nezadostnega 

poznavanja njihovih naravnih zasnov, v lovskih rokah zelo malo prinašalcev. Več jih 

uporabljajo v službene namene, predvsem za odkrivanje mamil in minsko eksplozivnih 

sredstev, za iskanje zasutih v snežnih plazovih (lavinski psi) in v ruševinah, pa tudi za 

vodenje slepih in invalidnih oseb. Zaradi prijetnega in umirjenega značaja in hitrega učenja 

so cenjeni službeni in družinski psi – spremljevalci. V Sloveniji so uporabljeni prinašalci 

pasme labradorec, zlati prinašalec in gladkodlaki prinašalec. 

2.7.2 Zastopanost lovskih psov v Sloveniji 

Upoštevaje statistiko Kinološke zveze Slovenije o številu poleženih mladičev v obdobju 

1999–2002 ugotavljamo, da so v zadnjih letih po zastopanosti pasemskih skupin pri nas na 

prvem mestu prinašalci (Mali, 2003). Žal je velika večina, verjetno zaradi prikupne 

zunanjosti in umirjenega značaja, v rokah nelovcev. Sicer pa prinašalcem po številu sledijo 

jamarji, goniči, šarivci, krvosledci in ptičarji (Slika 7).  

 

Slika 7: Število poleženih mladičev posameznih pasemskih skupin lovskih psov v Sloveniji  v obdobju 

 1999-2002 (Mali, 2003) 

Pri Lovski zvezi Slovenije, Komisija za lovsko kinologijo, letno spremljajo število lovskih 

psov, uporabljenih v lovu. V sodelovanju s KZS so pridobili podatke vpisa lovskih psov v 

rodovno knjigo KZS (Lovska kinologija, 2013). Z njimi so naredili primerjavo z bazo 
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lovskih psov vpisanih v Lisjak. To je ime za informacijski sistem z bazo podatkov o 

uporabnih lovskih psih, ki jo vodijo slovenski lovci za vsako lovsko družino. Ugotovili so, 

da se podatki zelo razhajajo. Iz analiz je razvidno, da je v lovu najmanj zastopanih ravno 

prinašalcev, ki so nasprotno najštevilčnejša pasma lovskih psov, vpisanih v rodovno knjigo 

KZS. Komisija za lovsko kinologijo LZS predvideva, da so lahko vzroki za neevidentirane 

pse, da lovski psi niso privedeni na oceno zunanjosti (telesno oceno), jih prodajo za hišne 

ljubljenčke, izvozijo v druge države, gredo v službene namene (policija, reševalni psi, 

vodniki slepih, zdravstveno terapevtske namene …), zaradi drugih razlogov ne pristanejo v 

lovskih rokah, lahko pa je le ključni problem ne-evidentiranje lovskih psov v aplikacijo 

Lisjak. V preglednici 7 je prikazano število psov posameznih pasem prinašalcev, ki jih 

uporabljajo pri lovu slovenski lovci. 

Preglednica 7: Število prinašalcev v lovu po letih (Lovska kinologija, 2013) 

Pasma / Število uporabljenih psov v lovu Leto 2011 Leto 2012 Leto 2013 
Gladkodlaki prinašalec 5 4 2 

Labradorec 34 36 34 

Zlati prinašalec 8 8 7 

Vsa leta (2011, 2012 in 2013) je bilo največ zastopanih prinašalcev v lovu labradorcev 

(Preglednica 7). 

Na sliki 8 je prikazano število lovskih psov po posameznih skupinah pasem, ki jih 

uporabljajo za lov slovenski lovci. 

 

Slika 8: Zastopanost posameznih pasemskih skupin lovskih psov uporabljenih v lovu v Sloveniji za leto 2013 

(Lovska kinologija, 2013) 
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3 MATERIAL IN METODE 

Podatke smo zbrali s spletno anketo. Anketni obrazec (Priloga A) smo sestavili sami za 

izvedbo eksperimentalnega dela diplomske naloge. Dali smo ga na splet aprila leta 2012 in 

anketo končali maja 2012. Poslali smo ga vzrediteljem, lastnikom in poznavalcem pasme 

gladkodlaki prinašalec, ki jih poznamo, s prošnjo, da anketni obrazec izpolnijo in ga delijo 

naprej. Anketni obrazec je izpolnilo 204 anketirancev iz več držav po svetu. Anketiranci so 

se odzvali pozitivno in vsi, ki smo jim ponudili anketni obrazec, so z veseljem sodelovali. 

Vsi anketni obrazci so bili ustrezno izpolnjeni, tako da smo vse vključili v obdelavo. 

Odgovore smo obdelali v računalniškem programu Excel. Najprej smo vnesli posamezne 

odgovore na vprašanje v preglednico v Excelu in izračunali deleže posameznih odgovorov. 

Pravilnost smo preverili tudi v spletni anketi, kjer sistem po vnosu izpolnjenih anketnih 

obrazcev avtomatsko pripravi podrobnejši pregled podatkov. 

Zaradi pomanjkanja literature v Sloveniji in razmeroma nove discipline – tekmovanje v 

prinašanju, smo se pogovorili z lovcem, ki je predsednik strokovne vzrejne komisije pri 

Slovenskem klubu retrieverjev, Francem Dečmanom. Glede na pridobljene podatke o 

razmerah lova v Sloveniji nam je zaupal in razložil morebitne razloge za določeno majhno 

število zastopanih prinašalcev v Sloveniji. 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 35 

4 REZULTATI 

4.1 REZULTATI ANKETE 

4.1.1 Država, iz katere prihajajo anketiranci 

Slika 9 prikazuje delež anketirancev iz posameznih držav. Največ udeležencev ankete je iz 

Slovenije, nato iz Velike Britanije, Nemčije, Švedske, Italije in Amerike. Pod druge države 

so zajete Poljska, Švica, Norveška, Finska, Avstrija, Češka, Nizozemska, Hrvaška, 

Kanada, Belgija, Portugalska, Luksemburg, Francija, Afrika, Romunija, Nova Zelandija in 

Latvija. 

 

Slika 9: Delež anketirancev po posameznih državah 

4.1.2 Izkušnje z gladkodlakimi prinašalci 

Iz ankete smo izločili vse, ki gladkodlakega prinašalca še niso imeli v lastništvu in vse, ki 

so imeli do sedaj le enega gladkodlakega prinašalca. S tem smo lahko oblikovali 

populacijo anketirancev, ki imajo izkušnje s psi te pasme. Iz ankete smo izločili šest 

anketirancev, ki še niso imeli gladkodlakega prinašalca in 61 anketirancev, ki so imeli do 

sedaj le enega psa te pasme. V anketi je ostalo 137 anketirancev, od tega 25,5 % 

anketirancev, ki imajo oziroma so imeli v lastništvu do sedaj dva gladkodlaka prinašalca, 

največ anketirancev je tistih, ki so imeli od 2 do 10 psov (53,3 %), več kot 10 do vključno 

20 psov je imelo 14,6 % anketirancev, 6,6 % anketirancev pa je imelo že več kot 20 

gladkodlakih prinašalcev (Slika 10). 
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Slika 10: Število gladkodlakih prinašalcev, ki so jih anketiranci imeli do sedaj 

4.1.3 Priljubljena barva gladkodlakega prinašalca 

Dovoljeni barvi gladkodlakih prinašalcev sta črna in rjava, ki se deduje recesivno, zato je 

tudi več predstavnikov pasme črne barve. Zanimalo nas je število predstavnikov pasme po 

posamezni barvi oziroma njihova priljubljenost. Črna barva je bila najbolj priljubljena pri 

70 %, rjava pri 12 %, tistih, ki sta jim všeč tako črna kot rjava, je 19 % (Slika 11). 

 

Slika 11: Najbolj priljubljena barva gladkodlakih prinašalcev 

4.1.4 Vzreja gladkodlakih prinašalcev 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, če se lastniki gladkodlakega prinašalca odločajo tudi za 

leglo, torej če so vzreditelji. Od anketiranih jih 98 (71,5 %) načrtuje leglo, 39 (28,5 %) pa 

ne (Slika 12).  
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Slika 12: Delež anketirancev, ki se odloča za vzrejo gladkodlakih prinašalcev in tistih, ki živali nimajo za 

namen vzreje 

4.1.5 Test značaja mladička 

Anketirance, ki načrtujejo legla smo vprašali, če pri mladičih opravijo tudi test značaja 

mladičev (puppy test). Večina vzrediteljev izvaja test značaja mladičev, in sicer 76,5 % 

anketiranih, 23,5 % anketiranih pa ne opravi testa značaja (Slika 13). Zato nas je zanimalo, 

če pri izbiri mladiča upoštevajo njegov značaj. Pritrdilno je odgovorilo 97,8 % in le 2,2 % 

nikalno. S tem smo potrdili, da večina tistih, ki ne izvaja testa značaja, pri izbiri značaj 

vseeno upoštevajo. Le dva od vseh anketiranih značaju mladiča ne dajeta večjega pomena 

(Slika 14). 

  

Slika 13: Delež anketirancev, ki se pri svoji vzreji odloča za test značaja mladičev 
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Slika 14: Delež anketirancev, ki pri izbiri mladiča upošteva njegov značaj 

4.1.6 Bivanje gladkodlakega prinašalca 

Večina lastnikov (93,4 %) gladkodlakih prinašalcev ima svoje pse notri in bivajo z njimi v 

bivalnih prostorih, le 2,2 % psov biva zunaj oziroma imajo ločen bivalni prostor in 4,4 % 

biva menjaje notri in zunaj (Slika 15). 

 

Slika 15: Bivalni prostor psov pasme gladkodlaki prinašalec 

Od vseh anketiranih je kar 90,5 % mnenja, da bivalni prostor vpliva na izoblikovanje 

značaja gladkodlakega prinašalca (Slika 16). Tistih, ki so nasprotnega mnenja, je 9,5 %. 
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Slika 16: Mnenje anketirancev, če bivalni prostor vpliva na izoblikovanje značaja gladkodlakega prinašalca 

4.1.7 Uporabnost gladkodlakega prinašalca 

Anketirance smo pri tem vprašanju vprašali, kakšno vlogo ima njihov gladkodlaki 

prinašalec v vsakdanjem življenju (Slika 17). Skoraj 22 % anketirancev ima svoje pse za 

hišne ljubljenčke, 8 % za delovne pse in 70 % za oboje, hišne ljubljenčke in delovne pse. V 

nadaljevanju ankete smo preverjali značajske lastnosti in delovne sposobnosti gladkodlakih 

prinašalcev, zato smo iz ankete izločili 30 anketirancev, ki so odgovorili, da imajo svoje 

pse le za hišne ljubljenčke. V anketi je tako ostalo 107 anketiranih oseb, ki se s svojimi 

gladkodlakimi prinašalci ukvarjajo tudi z delom.  

 

Slika 17: Delež anketiranih oseb, ki ima svoje pse za hišne ljubljenčke ali delovne pse 
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4.1.8 Področje dela z gladkodlakim prinašalcem 

Zanimalo nas je, s katero disciplino se anketiranci ukvarjajo. Največ (86 %) anketiranih 

oseb se s svojimi psi ukvarja s prinašanjem in lovskim delom, ostale discipline pa so 

nekoliko enakomerno razporejene. Nekaj se jih ukvarja z reševalstvom, agilityjem, 

poslušnostjo, frizbijem, za terapevtske pse in ostalim. Veliko anketiranih se ukvarja tudi z 

več disciplinami hkrati (Slika 18). 

 

Slika 18: Prikaz disciplin, s katerimi se ukvarjajo anketiranci s svojimi psi 

4.1.9 Šolanje psa 

Iz ankete smo izločili vse anketirance, ki svojih psov ne šolajo ali jih nimajo za lovsko delo 

ali za delo prinašanja. Torej vse tiste, ki se morda ukvarjajo z reševalstvom, poslušnostjo 

ali športnimi disciplinami. Na ta način lahko natančneje preverimo pasemske lastnosti in 

karakteristike, ki so potrebne za lovsko/prinašalsko delo. V anketi je tako ostalo 99 

anketirancev, od tega le trije Slovenci. Zanimalo nas je zakaj je število Slovencev tako 

majhno. Izločili smo jih že na začetku, saj ima večina svojega prvega gladkodlakega 

prinašalca in so še začetniki. Vseh anketiranih Slovencev, ki šolajo svoje pse tudi za 

prinašanje ali lovsko delo, je 9. 

Zanimivo je vprašanje, kako so anketiranci svoje pse izšolali za prinašanje. Pri tem 

vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Večina jih je odgovorila, da trenirajo sami in s 

pomočjo prijateljev ter organiziranih skupin. Od tega je 31 % tistih, ki trenirajo izključno 

sami in 34 %, ki šolajo le s pomočjo nekoga, ki že ima izšolanega psa. Zelo malo jih šola v 

kinoloških društvih (17,2 %) in kar 13,1 % od teh se poslužuje tudi šolanja z ostalimi 

organiziranimi skupinami in prijatelji (Slika 19).  

Iz tega lahko razberemo, da so na splošno kinološka društva usmerjena bolj v šolanje 

osnovne poslušnosti in učenje različnih pasem psov in ne toliko v načrtno šolanje za 

prinašanje. Šolanja se torej radi udejstvujejo na raznih organiziranih delavnicah in na 

treningih z inštruktorji. Naučeno pa vadijo kasneje sami, dokler ne potrebujejo ponovne 
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pomoči in usmeritve od inštruktorja oz. nekoga, ki že ima izšolanega psa. Ta jih opozori na 

morebitne napake, ki jih delajo pri samostojnem delu s psom. 

 

Slika 19: Delež odgovorov anketirancev o tem, kako so psa za prinašalsko delo izšolali (možnih je bilo več 

odgovorov) 

4.1.10 Primerna starost šolanja in dela gladkodlakih prinašalcev 

Za gladkodlake prinašalce je značilno, da počasi odraščajo in zato je priporočljivo tudi 

kasneje začeti s šolanjem prinašanja. Phillips (1996) navaja, da so gladkodlaki prinašalci 

pri starosti 12 mesecev še mladiči po razmišljanju. Za pasme prinašalcev je priporočljivo 

začeti s šolanjem prinašanja po dopolnjeni starosti 8–9 mesecev oziroma glede na 

temperament posameznega mladiča (Moxon, 2010). 

Anketirance smo vprašali, pri kateri starosti začnejo šolati gladkodlakega prinašalca za 

delo in kdaj menijo, da so popolnoma izšolani za vodenje na lov in preizkušnje. Na prvo 

vprašanje je bilo težko predhodno določiti starostne omejitve odgovorov, zato smo 

anketiranim pustili lasten komentar, da so starost napisali sami. Zelo enotni so si, da 

poslušnosti (odpoklic, sedi, hoja ob nogi …) mladiča začnemo učiti takoj, ko pride v nov 

dom oziroma po tretjem mesecu starosti. Sledi mu šola prinašanja, trening prinašanja s 

prinosili okoli od osem mesecev do enega leta starosti in za lovsko delo z divjadjo od 12 

do 15 mesecev starosti. Veliko je bilo tudi komentarjev, da treninge prilagodijo 

zmožnostim posameznega psa. 

Drugo vprašanje, pri kateri starosti menijo, da je gladkodlaki prinašalec popolnoma 

izšolan, smo razdelili v starostne skupine: do 6 mesecev, od 6 mesecev do 18 mesecev, od 

18 mesecev do 3 let, od 3 do 5 let in drugo (Slika 20). Največ odgovorov je bilo, da so 

gladkodlaki prinašalci dovolj zanesljivi za lovsko delo in preizkušnje po starosti 18 

mesecev, s skoraj 60 %. Pes je v starosti od 6 do 18 mesecev pripravljen za prve 

preizkušnje, ki so prilagojene za njegovo starost (npr. PNZ). Pri starosti več kot 3 leta se 

lahko udeleži tekmovanj višjih razredov. Anketirani so mnenja, da se starost 

pripravljenosti lahko razlikuje od psa do psa. Večinoma grejo anketirani s svojimi psi na 

prve preizkušnje že okoli enega leta starosti psa, vendar psi še niso dovolj dozoreli in 

potrebujejo pridobiti še izkušnje lova. Največ jih meni, da začnejo miselno odraščati po 
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drugem letu starosti in so za resnejša tekmovanja pripravljeni po tretjem letu starosti. Zelo 

zanimivi so bili tudi komentarji, da gladkodlakega prinašalca ni možno nikoli popolnoma 

izšolati in da je to ravno tisti navdušujoči čar pasme pri delu z njimi. 

 

Slika 20: Starost, pri kateri je gladkodlaki prinašalec popolnoma izšolan in ga lahko vodijo s seboj na lov 

oziroma preizkušnje 

4.1.11 Način šolanja gladkodlakih prinašalcev 

Anketirane smo vprašali, kakšnega načina šolanja se poslužujejo (Slika 21). Največ 

odgovorov (81,8 %) je bilo, da se poslužujejo šolanja s kombinacijo nagrajevanja pravilnih 

ravnanj, označevanja napak in izvajanja korekcij. Zelo malo (18,2 %) anketiranih se 

poslužuje izključno nagrajevanja pravilnih ravnanj. Noben od anketiranih pa ne šola samo 

z označevanjem napak in kaznovanjem. 

 

Slika 21: Način šolanja gladkodlakih prinašalcev 
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4.1.12 Značaj gladkodlakega prinašalca 

Z naslednjimi vprašanji smo želeli izvedeti lastnosti gladkodlakega prinašalca. Anketiranci 

so svoje pse opisali kot živahne (54,5 %), zelo živahne (39,4 %) in le nekaj (6,1 %) za 

umirjene. Noben od anketiranih pa ni mnenja, da so leni (Slika 22). 

 

Slika 22: Značaj gladkodlakih prinašalcev 

4.1.13 Učljivost 

Anketirance smo vprašali, kako dojemljivi se jim zdijo gladkodlaki prinašalci za učenje vaj 

poslušnosti, ki jih pri prinašalskem delu najbolj uporabljajo, šolanje pa se začne že zelo 

zgodaj (Slika 23). Največ anketirancev je odgovorilo, da potrebujejo nekaj ponovitev  

(47,5 %) in da so hitro dojemljivi (46,5 %). Nekaj anketirancev (6,1 %) je odgovorilo, da 

morajo vaje vedno znova ponavljati. 

 

Slika 23: Učljivost gladkodlakih prinašalcev 
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Gladkodlaki prinašalci so lahko vodljivi, vendar kakšno povelje tudi preslišijo (Slika 24). 

Da so zelo vodljivi in upoštevajo vsa povelja je mnjenja 16,2 % anketiranih. Iz literature je 

znano, da je dobro izšolanega in izkušenega gladkodlakega prinašalca težko premagati 

(Mason, 1996). Le 3 % anketirancev so mnenja, da so slabo vodljivi in morajo povelja kar 

naprej ponavljati. 

 

Slika 24: Vodljivost gladkodlakih prinašalcev pri iskanju prinosila/ divjadi z usmerjanjem psa 

4.1.14 Interes do dela 

Zanimalo nas je, kako se gladkodlaki prinašalci obnašajo med šolanjem. Anketiranci so 

enotnega mnenja, da so gladkodlaki prinašalci zelo zainteresirani za delo. Ko jim naloge 

prvič predstavijo se njihov interes do dela med treningom/delom večinoma poveča (Slika 

25). 

 

Slika 25: Odnos do dela gladkodlakih prinašalcev med šolanjem 
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Zelo zanimiva se nam je zdela primerjava med šolanjem poslušnosti (Slika 26) in 

prinašanjem (Slika 27). Gladkodlaki prinašalec je bil med šolanjem poslušnosti naveličan 

in zdolgočasen pri polovici anketirancev. 

 

Slika 26: Interes med šolanjem poslušnosti gladkodlakih prinašalcev 

Na vprašanje, če je bil gladkodlaki prinašalec pri šolanju prinašanja naveličan in 

zdolgočasen, so anketiranci s 83,8 % odgovorili z ne (Slika 27). 

 

Slika 27: Interes med šolanjem prinašanja gladkodlakih prinašalcev 

4.1.15 Prijem prinosila oziroma divjadi 

Anketirance smo vprašali, kako njihovi psi držijo prinosilo ali divjad v gobcu in odnos do 

le-te. Večina je odgovorila, da imajo njihovi psi dober prijem divjadi, kar je pri pasmi zelo 

pomembno. Zelo malo je takih, ki imajo trdnejši ali zelo nežen prijem gobca. Noben ni 

odgovoril, da bi divjad grizli, se z njo igrali ali je ne bi prijeli (Slika 28). 
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Slika 28: Prijem prinosila/divjadi gladkodlakih prinašalcev 

4.1.16 Vodno delo 

Gladkodlaki prinašalci so znani kot ljubitelji vode, zato nas je zanimalo, če radi delajo v 

vodi. Kar 93 % je odgovorilo, da so zelo dobri plavalci, 5 %, da grejo v vodo, če imajo 

razlog, torej po prinosilo ali divjad in 2 %, da vode ne marajo (Slika 29). 

 

Slika 29: Vodno delo gladkodlakih prinašalcev 

4.1.17 Strelomirnost 

Strelomirnost je zelo pomembna lastnost za uspešno lovsko delo, ki je lahko pridobljena 

lastnost, večinoma pa je to že prirojeno oziroma podedovano. Navdušujoč je rezultat, da je 

99 % psov strelomirnih (Slika 30). 
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Slika 30: Strelomirnost gladkodlakih prinašalcev 

4.1.18 Razstavljanje 

Ker so bili gladkodlaki prinašalci edini prinašalci, vzrejeni za dva namena (dual purpose), 

nas je zanimalo, če se to ohranja še danes in če ljudje poleg lovskega dela z njimi svoje pse 

tudi razstavljajo. Odgovor je pritrdilen, saj kar 92,9 % anketirancev poleg šolanja in dela 

prinašanja svoje pse tudi razstavlja (Slika 31). 

 

Slika 31: Razstavljanje gladkodlakih prinašalcev na lepotnih tekmovanjih 

 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 48 

5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Anketa je pokazala, da so gladkodlaki prinašalci zaradi prijaznega značaja v večini hišni 

psi spremljevalci in tudi udeleženi v ostalih kinoloških disciplinah. Lovca Franca 

Dečmana, ki je predsednik vzrejne komisije za prinašalce, smo vprašali, zakaj so ravno 

prinašalci, kljub hitri učljivosti in lahki vodljivosti, v lovu najmanj zastopani in zakaj se 

lovci ne odločajo za njih. Po njegovem mnenju gre predvsem za lovsko tradicijo in kulturo 

lova v Sloveniji (Dečman, 2014). Naši lovci imajo raje pse nemških pasem, saj se je v 

Sloveniji predvsem ohranil vpliv Germanov, fevdalizacije in nemškega načina lova. Tudi 

Kasteličeva (2013) je ugotovila, da se slovenski lovci najraje odločajo za nakup nemških 

pasem, v njenem primeru lovskih psov ptičarjev. Slovenska lovišča so bila skozi 

zgodovino na stičišču sredozemskih, germanskih in vzhodnjaških kultur, vendar se je naše 

sedanje lovstvo izoblikovalo predvsem pod vplivom srednjeevropskega lovstva. Angleški 

način vzgoje, kjer potekajo večinoma skupinski lov in lov s pomočjo konjev, se v goratih, 

zlasti v alpskih deželah, kamor sodi tudi Slovenija, ni nikoli uveljavil. V naših krajih so 

lovci lovili v glavnem le posamezno ali s pogonom z gonjači. Lovci v Sloveniji se torej 

bolj nagibajo k vsestransko uporabnim psom, primernim za naše okolje, kjer v večini 

lovijo srnjad, divjega prašiča, malo divjad in velike zveri. Ti psi so glasni, kar je lovcu v 

hribovitem ali gozdnem terenu zelo pomembno, da ve, kje se pes nahaja in kaj se dogaja z 

njim med lovom.  

Prinašalci so specialisti predvsem za delo po strelu na pernato in malo divjad. Večinoma se 

jih uporablja za lov na fazana, raco mlakarico in zajca. Fazan v Sloveniji na splošno ni 

ogrožena divjad, vendar pa je njegova številčnost v zadnjih desetletjih zelo upadla 

predvsem zaradi naslednjih dejavnikov: sprememb v kmetijskem prostoru, izsekavanje 

nižinskih gozdov, živih mej in obrežnega rastlinja, moderno, intenzivno kmetijstvo z 

veliko površinsko monokulturno pridelavo, pogoste in predvsem zelo zgodnje košnje, 

uporaba kemičnih zaščitnih sredstev v kmetijstvu, skupinsko-postopni in prebiralni način 

gospodarjenja z gozdom, spomladansko požiganje zaraslih površin in v novejšem času tudi 

mulčenje. Vse to je pripomoglo k slabšanju življenjskih razmer za to vrsto poljskih kur 

(Navadni fazan, 2013). 

Ravno tako velja za raco mlakarico, ki jo ogroža človekovo poseganje v naravo. To so 

predvsem uničevanje njenega življenjskega prostora z izsuševanjem zamočvirjenih 

površin, hidromelioracije in primanjkovanje ustreznih gnezdilnih prostorov zaradi 

izsekovanja obrežnega rastlinja in čiščenja bregov (Raca mlakarica, 2013). 

Za upad nekatere male divjadi so razlog tudi plenilci. Najpomembnejši plenilec poljskega 

zajca je verjetno lisica, mladiče pa plenijo tudi kune, ujede in klateške mačke. Dejavnika, 

ki zelo negativno vplivata na številčnost divjadi sta kmetijstvo in promet (Poljski zajec, 

2013). Naseljevanje te divjadi ne bi veliko pomagalo, saj jim je treba zagotoviti primeren 

življenjski prostor za bivanje, za kar je treba omogočiti tri pogoje: krmo, varstvo in 

valjenje oz. poleganje mladičev (Dečman, 2014). 

Prinašalci so zelo primerni psi za lov v Sloveniji (Dečman, 2014), saj so zelo učljivi psi in 

bi se jih dalo različne lastnosti tudi priučiti. Lovci stremijo predvsem na vsestransko 

uporabnost lovskega psa, torej da mu divjad najde, dvigne, pri čemer mora biti glasen, da 
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lovec ve, kje se pes nahaja in uplenjeno divjad tudi prinese. To jim omogoča, da za delo ne 

potrebujejo dveh ali več psov. Vsestranskost so verjetno našli ravno v psih goničih, ki so 

tudi najbolj zastopani lovski psi v Sloveniji. Vendar primerne pasme, ki bi zelo dobro 

opravljala vse potrebe v lovskem delu, ni. Težava pri kombiniranju potrebnih lastnosti 

lovskih psov je, da se pregon, glasnost psa in natančno prinašanje izključujejo. Če je pes 

dober v glasnem gonjenju divjadi, ni dober prinašalec le-te in obratno. Ta dva načina dela 

se izključujeta zaradi razlike v selekciji lovskih psov teh dveh skupin. Goniči vidijo divjad 

kot plen in so zelo temperamentni, medtem ko so prinašalci bolj umirjeni, da divjadi ne 

splašijo in za pomoč pri ulovu sodelujejo s svojim gospodarjem. Zato menimo, da je bolje 

imeti dva psa, vsakega specialista za svoj način lova. S skupinskim lovom s sodelovanjem 

različnih pasem psov bi se ljudje še bolj povezali med seboj, izmenjali izkušnje in še lažje 

zagotovili pravilen, etičen lov na divjad. 

Redki se v zdajšnjih časih odločajo za dva psa specialista, da bi vsak opravljal svoje delo, 

na primer šarivca za dvigovanje, prinašalca pa za izsleditev in prinos divjadi. Razlog temu 

so večji stroški oskrbe dveh psov (hrana, materialni stroški, veterinarska oskrba …) in čas 

šolanja obeh psov. Tak način lova bi lahko lažje zagotovili, če bi se med seboj povezali 

lovci in športniki (kot pravimo tistim, ki niso lovci, vendar se ukvarjajo z lovsko 

dejavnostjo in se udeležujejo lovskih tekmovanj). Veliko psov, ki so v športnih rokah, je 

dobro izšolanih in bi lahko pomagali lovcem na lovu. Tovrstnega načina se v Sloveniji ne 

poslužujemo veliko, saj verjetno ljudje niti ne vedo, na koga bi se lahko obrnili (Dečman, 

2014). Predlog je koristen za obe strani, lovci bi imeli dobro pomoč pri lovu, psi, tudi tisti, 

ki niso v lovskih rokah, pa bi imeli priložnost ohraniti prvenstvene lastnosti pasme. Lovci 

izšolajo svoje pse v organizaciji lovsko kinološkega društva, kjer opravijo izpit poslušnosti 

in ustrezno pripravijo pse za potrebno lovsko delo. Po Pravilniku o uporabi lovskih psov v 

loviščih (2002) mora upravljavec lovišča zagotoviti na 1.000 ha lovišča za malo divjad 

najmanj enega psa, ki izpolnjuje pogoje lovskega psa. Temu pogoju zakona ni težko 

zadostiti, zato se morda do sedaj niti ni pokazala potreba po dodatni pomoči športnih psov 

(Dečman, 2014). 

Glede na to, da je prinašalsko delo psov v Sloveniji še v razvoju, verjetno veliko ljudi in 

lovcev še ne pozna dovolj dobro prinašalskih naravnih zasnov in pravilnega načina dela 

oziroma njihovo uporabnost pri delu. Zato lahko v prihodnosti pričakujemo tudi premike v 

prinašalskem delu in večji zastopanosti v lovu. V Sloveniji zaenkrat še ne poznamo 

ustanove, kluba ali organizacije, ki bi povezovala lovce in primerno izšolane lovske pse, 

morda pa se to izpolni kdaj v prihodnosti. Ker je skupinski lov v sodelovanju različnih 

pasem trenutno odvisen od zagnanosti posameznikov, bo šele čez nekaj let razvidno, ali se 

bodo lovci in kinologi s športno-tekmovalnimi psi uspešno povezali in sodelovali. 
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5.2 SKLEPI 

Na podlagi prebrane literature, rezultatov ankete in opravljenih intervjujih smo ugotovili 

naslednje: 

 gladkodlaki prinašalci služijo zaradi značaja večinoma kot psi spremljevalci, 

lovsko/prinašalsko delo je v večini le za hobi; 

 še zmeraj jih vzrejajo kot pse za delo in razstave, vzrediteljem oziroma lastnikom sta 

pri pasmi pomembna značaj in konstitucija telesa; 

 gladkodlaki prinašalci so vodljivi in zelo učljivi psi, primerni za uspešno lovsko delo; 

 za večjo zastopanost prinašalcev v lovu bi se morali povezati lovci in kinologi, 

lastniki teh psov; 

 v Sloveniji se lov s prinašalci in discipline prinašanja šele razvijajo, zato se izboljšuje 

šolanje psov teh pasem in počasi narašča število prinašalcev oziroma gladkodlakih 

prinašalcev; 

 glede na mlado disciplino delovni test, ki je pomembna tudi za razvoj prinašalskega 

dela in lova s prinašalci v Sloveniji, ljudje šele bolje spoznavajo delo s prinašalci in 

se ustrezno izobražujejo na tem področju. 
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6 POVZETEK 

Pse je človek udomačil med prvimi živalmi, in sicer že pred več kot 10.000 leti. Takrat mu 

je služil predvsem kot pomočnik pri lovu, kasneje tudi kot čuvaj črede domačih živali in ne 

nazadnje tudi človeka. Dandanes poznamo preko 500 pasem psov, ki se med seboj 

razlikujejo po velikosti, obliki, dolžini dlake, barvi ... Med njimi so tudi številne lovske 

pasme. V večini imajo danes ljudje pse lovskih pasem kot hišne ljubljenčke in zato so 

izgubili svojo prvotno nalogo, za kar so bili vzrejeni. V diplomski nalogi smo se 

osredotočili na lovske pse prinašalce, natančneje gladkodlake prinašalce, ki so vzrejeni za 

pomoč pri lovu na malo divjad in so vse bolj priljubljeni tudi v Sloveniji. 

Opravili smo spletno anketo o gladkodlakih prinašalcih in njihovi namembnosti pasme. Z 

anketo smo poskušali ugotoviti, če se lastniki gladkodlakih prinašalcev še ukvarjajo z 

namembnostjo pasme, torej lovom in prinašanjem in kako dojemljivi se jim zdijo ti psi za 

tovrstno delo. Ugotovili smo, da imajo lastniki v večini svoje pse za hišne ljubljenčke, z 

delom prinašanja in lovom pa se ukvarjajo le za hobi in zaposlitev psa. Za tovrstno delo se 

jim zdijo zelo dojemljivi in poslušni. 

V Sloveniji v lovu največ uporabljajo pse nemških pasem, prinašalci pa so med najmanj 

številčnimi. Vzrok temu je lovska tradicija načina lova v Sloveniji, saj se je slovenski lov 

razvil predvsem pod vplivom srednjeevropskega lovstva. Številčnost pernate divjadi zaradi 

okoljskih razmer, pretežno kmetijskih obdelanih površin in ne najboljših življenjskih 

pogojev za to vrsto divjadi v Sloveniji upada. Zato v lovstvu nimamo večje potrebe po 

številčnosti lovskih psov prinašalcev, ki prinašajo predvsem malo divjad. Iz ankete je bilo 

razvidno, da večina lastnikov gladkodlakih prinašalcev šolajo svoje pse sami in ne v 

kinoloških društvih. Udeležujejo se tudi izobraževanj in skupinskih treningov s poznavalci 

in inštruktorji prinašanja. Torej ima skupina lastnikov psov prinašalcev, ki niso lovci, 

vendar imajo lovsko usposobljene pse, drugačen pristop k šolanju kot lovci, ki izšolajo 

svoje pse v lovskih kinoloških društvih. Verjetno sta tudi zaradi tega v lovskem krogu ljudi 

način šolanja in delo gladkodlakih prinašalcev manj poznana. Smiselno bi bilo, da bi se 

lovci in lastniki izšolanih psov povezali. Tako bi lovci pridobili novo znanje in pomoč 

dobro izšolanih psov prinašalcev, lastnikom in vzrediteljem psov prinašalcev pa bi bilo 

omogočeno, da v pasmi v polni meri ohranijo lastnosti, za katere so bili prvotno vzrejeni. 

S primerno razporeditvijo lovskih psov različnih pasem na lovu bi lahko psi opravljali 

svoje naloge, za kar so specializirani in vzrejeni. Na ta način bi še lažje zagotovili pravilen 

in etičen lov na divjad, saj bi bili pravilno izšolani psi pri opravljanju svoje naloge bolj 

zanesljivi. 

Iz ankete je razvidno, da gladkodlaki prinašalci potrebujejo svoj čas, da postanejo 

zanesljivi psi pri delu, vendar ko dosežejo nivo odraslosti, so odlični spremljevalci in 

pomočniki pri lovskem oziroma prinašalskem delu. Gladkodlaki prinašalci so zelo 

dojemljivi in imajo veliko željo po ugajanju svojemu lastniku. Še danes jih vzreditelji 

vzrejajo kot pse za delo in razstave (vzreja za dva namena, ang. dual purpose), torej da 

skrbijo za njihov pravilen značaj in primerno konstitucijo telesa za učinkovito lovsko delo. 
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Iz kinoloških aktivnosti in na novo uveljavljene športne discipline prinašalcev delovni test, 

ki zna dvigniti nivo delovnih prinašalcev v lovu tudi v Sloveniji, lahko sklepamo, da se lov 

s psi prinašalci v Sloveniji šele dobro razvija in zato zaenkrat še ni večjega števila 

zastopanih prinašalcev med lovci. Šele čez nekaj let lahko pričakujemo, da bodo tudi v 

Sloveniji prinašalci bolj zastopana pasma psov v lovu, ko bodo ljudje skozi prikaz dela 

psov prinašalcev lahko videli in spoznali njihovo učinkovitost, sposobnost in zanesljivost 

pri lovskem delu. 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 53 

7 VIRI 

Burch M. R., Bailey J. S. 1999. How dogs learn. New York, Wiley Publishing: 187 str. 

Breeds recognised on a definitive basis. 2010. Federation cynologique internationale. 

http://www.fci.be/en/Nomenclature/Default.aspx                   

(12. apr. 2013) 

Choosing your puppy. 2007. Volhard.com   

http://www.volhard.com/pages/pat.php                

(17. sep. 2009) 

Češarek G. 2010. Osnove gospodarjenja s prosto živečimi živalmi. Srednje strokovno 

Izobraževanje, Gozdarski tehnik, Modul: Gospodarjenje s prostoživečimi živalmi. 

Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije: 57 str. 

Dečman F. 2014. ˝Število in vzroki zastopanosti prinašalcev v lovu˝. Predsednik strokovne 

komisije za retrieverje, Dvorjane 19a, Spodnji Duplek         

(osebni vir, november 2014) 

Dedovanje barve. 2014. L' Amai – psarna gladkodlakih prinašalcev.   

http://www.lamai.si/dedovanje_barve                 

(30. okt. 2014) 

Delovni test iz prinašanja – working test (WT) pravilnik. 2013. Klub za delo prinašalcev. 

(24. apr. 2013)                 

http://www.wtslo.com/uploads/1/6/9/4/16944930/dt-pravilnik.pdf            

(25. jul. 2013) 

Dokken T. 2009. Retriever training. The Complete Guide to Developing Your Hunting 

Dog. Iola, Krause Publications: 255 str. 

FCI-Standard No. 121/28.10.2009/GB Flat coated retriever. 2009: 2 str. 

Group 8: Retrievers - Flushing Dogs - Water Dogs. 2010. Federation cynologique 

internationale.            

http://www.fci.be/en/nomenclature/8-Retrievers-Flushing-Dogs-Water-Dogs.html         

(12. apr. 2013) 

Hastings P., Wallace W. E., DVM, cVA, Rouse E. A. 2011. Structure in action: The 

makings of a durable dog. Aloha, Oregon, Dogfolk Enterprise: 162 str. 

International Regulations for field trials for Retriever breeds. 2011. Federation cynologique 

internationale                   

http://www.fci.be/en/Retrievers-67.html                

(23. Nov. 2012) 

Johnson B. 2013. Extended breed standard. Oxford, Kingfisher Press Ltd: 12 str. 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 54 

Juvan I. 2014. ˝Prvi vpisi v slovensko rodovno knjigo in statistika psov 8. Skupine FCI.˝ 

Zapoge, Kinološka zveza Slovenije.         

irena@kinoloska.si              

(osebni vir, november 2014) 

Kastelic K. 2013. Šolanje lovskih psov ptičarjev. Diplomsko delo, Ljubljana, Biotehniška 

fakulteta, Oddelek za zootehniko: 41 str. 

Kiraly O. 2014. Need for speed?. Kingsdale farm.    

http://www.kingsdale.hu/need-for-speed                

(14. okt. 2014) 

Klever U. 1995. Velika knjiga o psih. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga: 352 str. 

Krizmanič E., Poljšak K. 2012. Gladkodlaki prinašalec. Slovenski klub retrieverjev. 

http://www.klub-retrieverjev.si/cms/gladkodlaki-prinasalec       

(5. mar. 2013) 

Laughton N. 1980. A review of the flat-coated retriever. 2. Izdaja. London, Pelham books 

Ltd.: 248 str. 

Lovska kinologija. Lovska zveza Slovenije.             

http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=15              

(15. okt. 2013) 

Mali M. 2003. Lovska kinologija. Ljubljana, Lovska zveza Slovenije: 287 str. 

Mason J. 1996. Flat-Coated Retrievers Today. Surrey, Interpet publishing: 181 str. 

Milner R. 2000. Retriever training. A Back-to-Basics Approach. Gulford, Ducks 

Unlimited, Inc. 198 str. 

Moore C. 1995. Flat-Coated Retrievers.               

http://www.k9web.com/dog-faqs/breeds/flatcoats.html              

(27. nov. 2014) 

Moxon P.R.A. 2010. Gundogs, Training and Field Trials. Shrewsbury, Quiller Publishing 

Ltd: 146 str. 

Navadni fazan. Lovska zveza Slovenije.                  

http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=49              

(15. okt. 2013) 

Opis working testa. 2013. Klub za delo prinašalcev.             

http://www.wtslo.com/o-wt.html                

(25. jul. 2013) 

Osnovna oprema za prinašanje. 2013. Klub za delo prinašalcev.             

http://www.wtslo.com/oprema-za-wt.html                

(25. jul. 2013) 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 55 

Phillips B. 1996. Flatcoated Retrievers. Waterlooville, Kingdom Books: 288 str. 

Poljski zajec. Lovska zveza Slovenije.                    

http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=38              

(15. okt. 2013) 

Pravilnik o preizkušnji naravnih zasnov retrieverjev (PNZ-R). 2014. Slovenski klub 

retrieverjev: 2 str. (6. nov. 2014)                     

http://www.klub-retrieverjev.si/cms/images/pravilniki_2014/retriever_PNZ.pdf        

(18. dec. 2014) 

Pravilnik o uporabnostni preizkušnji v prinašanju za retrieverje (TP-R). 2009. Slovenski 

klub retrieverjev: 8 str. (28. feb. 2009)                    

http://www.klub-retrieverjev.si/cms/images/tp-r/pravilnik_tp-r_2009.pdf          

(23. nov. 2012) 

Pravilnik o lovski preizkušnji retrieverjev (LP-R). 2005. Slovenski klub retrieverjev: 6 str.     

(26. feb. 2011)                       

http://www.klub-retrieverjev.si/cms/images/lp-r/pravilnik_o_lovski_preizkunji_ret.pdf     

(23. nov. 2012) 

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih. Ur. l. RS št. 98/02. 2002. Pravno-informacijski 

sistem.        

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4438#      

(3. sep. 2014) 

Raca mlakarica. Lovska zveza Slovenije.          

http://www.lovska-zveza.si/default.aspx?MenuID=52              

(15. okt. 2013) 

Rezultati WT – Zlata raca 3. 2013. Klub za delo prinašalcev.             

http://www.wtslo.com/wt-zlata-raca-3.html               

(25. okt. 2013) 

Robinson J. B. 1992. Training the hunting retriever. Canaan, The Globe Pequot Press:   

233 str. 

Slovarček prinašalskega žargona. 2013. Klub za delo prinašalcev.             

http://www.wtslo.com/uploads/1/6/9/4/16944930/slovarcek_prinasalskega_zargona1.p

df                      

(25. okt. 2013) 

Smith J. 2007. Dog Training. Retrievers and Pointing Dogs. How to Train the Hunting Dog 

that You Want. Minneapolis, Creative Publishing international, Inc.: 143 str. 

Test značaja mladička. 2014. Klub za delo prinašalcev.   

http://www.wtslo.com/obrazec-test-znacaja.html               

(18. dec. 2014) 



Krizmanić E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov.                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2015 56 

The History of the URC. 2013. United Retriever Club.   

http://www.unitedretrieverclub.co.uk/about-us/history.aspx             

(25. jul. 2013) 

Twist M. F. 2001. Training Retrievers with Nigel Mann. Shrewsbury, Quiller Publishing 

Ltd: 90 str. 

Wakefield J. 2005. Flat-Coated Retriever. Allenhurst, Kennel Club Books, LLC: 155 str. 

Zgodovina working testa. 2013. Klub za delo prinašalcev.             

http://www.wtslo.com/zgodovina-wt.html                

(25. jul. 2013) 



Krizmanič E. Gladkodlaki prinašalci in njihovo usposabljanje za lov                                                                                                        

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2014  

 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem prof. dr. Ivanu Štuhcu za prevzeto mentorstvo, vse strokovne 

nasvete, hitro odzivnost in pomoč pri izdelavi diplomske naloge. 

Zahvaljujem se predsednici komisije prof. dr. Antoniji Holcman in recezentu prof. dr. 

Simonu Horvatu za prijaznost in hiter pregled diplomske naloge. 

Zahvaljujem se Jerneji Bogataj, Knjižnica in INDOK – BF, Oddelek za zootehniko, za 

svetovanje in hiter pregled diplomske naloge. 

Zahvaljujem se referentki Sabini Knehtl za nasvete, pomoč in prijaznost skozi ves študij.  

Zahvaljujem se vsem sošolcem za nesebično pomoč in prijateljstvo, ki ga ohranjamo še 

danes. 

Zahvaljujem se Daši Modic, da verjame vame, me spodbuja in za pomoč pri končanju 

diplomske naloge. 

Zahvaljujem se Jani Radovanović za pomoč pri prevodih besedil. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pomagali pri pridobivanju dodatnih informacij o 

gladkodlakih prinašalcih in lovskem delu. 

Zahvaljujem se Katji Poljšak za dobra dela o ozaveščanju ljudi o gladkodlakih prinašalcih 

in njihovem delu. 

Zahvaljujem se vsem prijateljem s katerimi nas združuje strast do psov, prinašalcev, 

gladkodlakih prinašalcev in aktivnosti z njimi, za vso podporo, pomoč, skupne treninge in 

da verjamete vame. 

Posebna zahvala gre vsem mojim domačim, ki me podpirajo in mi vedno stojijo ob strani. 

 

 



 

 

PRILOGE 

Priloga A: 

Pozorno preberite vprašanja in na njih ustrezno odgovorite. 

1.) Iz katere države prihajate?/Where do you come from? 

 Velika Britanija 

 Nemčija 

 Švedska 

 Slovenija 

 Drugo 

2.) Koliko gladkodlakih prinašalcev ste do sedaj že imeli (tudi solastništvo):/How 

many FCR’s have you had so far (including co-ownership): 

 ________________________________________________ 

3.) Priljubljena barva gladkodlakega prinašalca:/Favourite colour of FCR: 

 črna/black 

 rjava/liver 

 rumena/yellow 

 mi je vseeno/all the same 

4.) Ste imeli oz. načrtujete kakšno leglo gladkodlakih prinašalcev?/Have you ever 

had or do you plan any FCR litter? 

 da/yes 

 ne/no 

5.) Ali pri mladičih opravite mladičkov test značaja (puppy test)?/Do you perform 

a puppy test? 

 da/yes 

 ne/no 



 

 

6.) Ali pri izbiri mladiča upoštevate tudi njegov značaj/ karakter?/When choosing 

a puppy do you also pay attention to his character? 

 da/yes 

 ne/no 

7.) Kje vaši psi bivajo?/Where do your dogs live? 

 notri (z vami v bivalnih prostorih)/indoors (with you) 

 zunaj/outdoors 

 oboje (notri in zunaj)/both (indoors and outdoors) 

8.) Ali mislite, da je bivalni prostor pomemben dejavnik pri izoblikovanju 

značaja GP?/Do you think the living quarters are an important factor in 

forming the character of your FCR? 

 da/yes 

 ne/no 

9.) Gladkodlakega prinašalca imate za:/Your FCR is: 

 hišnega ljubljenčka/a house pet 

 delo (lov, prinašanje, pes vodnik,…)/a working dog (for hunting, fetching; a 

guide dog…) 

 oboje/both 

10.) Katero delo opravljata s svojim psom?/For what kind of tasks is your dog a 

working dog? 

 prinašanje in lovsko delo/fatching and for hunting 

 reševalni pes/rescue dog 

 agility, poslušnost, prosti slog/agility, obedience, free style 

 terapevtski pes, pes vodnik/therapy dog, a guide dog 

 drugo/other 

 

 



 

 

11.) Ali šolate/imate svoje pse za prinašanje/lov?/Do you train/have your dogs for 

fetching/hunting?  

 da/yes 

 ne/no 

12.) Kako svoje pse šolate?/How do you train your dog? (možnih je več 

odgovorov) 

 Sami (z branjem knjig in druge literature)/By yourself (reading manuals and 

other literature) 

 S pomočjo nekoga, ki že ima izšolanega (lovskega) psa/With the help of 

someone who has a trained (hunting) dog 

 V kinološkem društvu/With the help of a canine society 

 Moj pes ni šolan/My dog is not trained 

 Vaši komentarji:/Your comments: 

___________________________ 

13.) Pri kateri starosti psa pričnete s šolanjem za delo?/How old was your dog 

when you began training? 

 _____________________________________________________________ 

14.) Pri kateri starosti GP mislite, da je pes popolnoma izšolan in ga lahko vodite 

s seboj na lov oz. preizkušnje?/At what age do you think that a FCR is 

completely trained and can be taken with you for hunting and can perform 

tests, etc? 

 do 6 mesecev/up to 6 months 

 6 - 18 mesecev/6 - 18 months 

 od 18 mesecev do 3 let/from 18 months up to 3 years 

 3 - 5 let/3 - 5 years 

 drugo/other 

15.) Kakšnemu načinu dela se poslužujete?/What is your method of training? 

 izključno pozitivnim: ignoriranje napak, nagrajevanje pravilnih ravnanj/ 

totally positive: I ignore the mistakes and award the right actions 



 

 

 zmerno pozitivnim: nagrajevanje pravilnih ravnanj, označevanje napak in 

izvajanje korekcij/moderate position: I award the right actions (positive 

reinforcement), notice the mistakes (negative reinforcement) and perform 

corrections 

 negativnim: označevanje napak in kaznovanje/negative reinforcement and 

punishment model 

16.) Kako bi svoje pse opisali po značaju?/How would you describe your dog’s 

character? 

 zelo živahen/very lively 

 živahen/lively 

 umirjen/peaceful 

 len/lazy 

17.) Kako vaši psi sprejemajo osnovne vaje poslušnosti (sedi, hoja ob nogi)?/How 

do your dogs perform in overall obedience exercises (sitting, walking by your 

side)? 

 so hitro dojemljivi/they are perceptive 

 potrebujejo nekaj ponovitev/they need a couple of repetitions 

 vaje morate vedno znova ponavljati/I always need to repeat the exercises 

 vaj ne razumejo/they do not understand the exercises 

18.) Kako se vam zdijo vaši psi vodljivi pri iskanju aporta/ divjati z vašim 

usmerjanjem psa?/Do your dogs seem guidable (while looking for 

dummy/game) with you giving directions to the dog? 

 zelo vodljivi. Upošteva vsa povelja/highly guidable, they listen to all 

commands 

 lahko vodljivi. Kakšno povelje presliši/fairly guidable, tends to overhear 

some commands 

 vodljivi. Večkrat kakšno povelje presliši/guidable. He overhears a 

command or two 

 slabo vodljivi. Vedno morate ponavljati povelja/not guidable. You always 

need to repeat your commands 



 

 

 nevodljivi. Vaših povelj ne izpolni/not guidable at all. He does not listen 

to your commands 

 s psi nisem še delala te vaje/I have not performed this exercise with my 

dog 

19.) Ali se njihov interes do dela med treningom/delom:/During the 

training/work, their interest:  

 poveča/increases 

 zmanjša/decreases 

 ostane enak/remains the same 

20.) Se vam je že zgodilo, da bi bil pes med šolanjem poslušnosti naveličan in 

zdolgočasen?/Has it ever happened your dog seemed bored and annoyed 

during the obedience exercise? 

 da/yes 

 ne/no 

21.) Se vam je že zgodilo, da bi bil pes med šolanjem prinašanja naveličan in 

zdolgočasen?/Has it ever happened that your dog was bored and tired during 

the training of fetching? 

 da/yes 

 ne/no 

22.) Kako vaš pes drži aport/ divjad v gobcu?/How does your dog hold the 

dummy/game in his mouth? 

 ima dober prijem (soft mouth)/he has got a soft mouth 

 ima trd ugriz/he has a firm grip 

 drži zelo nežno/holds very gently 

 aport/divjad grize/he bites the dummy/game 

 z njim se igra/he plays with it 

 aporta/divjadi ne prime/he does not hold the dummy/game 

 



 

 

23.) Ali ima vaš pes rad delo v vodi?/Does your dog like to perform his tasks in 

the water? 

 da, je zelo dober plavalec/yes, he is a very good swimmer 

 v vodo gre, vendar le z razlogom/he goes in the water but only with a 

reason 

 vode ne mara/he does not like the water 

24.) Ali je pes strelomiren?/Is your dog calm upon firing shots? 

 da/yes 

 ne/no 

25.) Ali tudi razstavljate svoje pse?/Do you take your dogs to shows? 

 da/yes 

 ne/no 












































































