
Izpitni pravilnik internega preizkusa Šolan pes Kinološkega društva Brežice 

SPLOŠNE DOLOČBE PREIZKUSA: 

• za izvedbo internega izpita ‘Šolan pes’ se morajo k izpitu pisno prijaviti vsaj štirje (4) skrbniki s psi  

• vaje se izvajajo v urbanem okolju 

• preizkus poteka ob vsakem vremenu 

• čas in kraj izvedbe internega izpita določita ocenjevalec in inštruktor  

• skrbnik se mora na preizkus pisno prijaviti inštruktorju, ki je vodil ali vodi tečaj ‘Šolan pes’  

• preizkus se opravlja na travnati in/ali asfaltni površini - odločitev ocenjevalca  

• skrbnik med izvajanjem vaj ne sme uporabljati/nositi motivacijskih sredstev/predmetov (hrana, 

igrača, torbica, nahrbtnik) 

• oprema psa: kratek povodec, ovratnica/oprsnica, halti (dovoljen), sledni povodec  

• trajanje preizkusa: do maksimalno 60 minut/psa  

• k preizkusu sme pristopiti le skrbnik, ki je zaključil tečaj ‘Šolan pes’  

• preizkus je uspešno opravljen, če skrbnik in pes dosežeta 70 % ali več  

• opozorilo: skrbnik med preizkusom ne sme uporabljati averzivnih metod dela (cukanje, električna/vibro 

ovratnica, kovinska zatezna ovratnica) 

• vrstni red izvajanja vaj je poljuben in odvisen od okoliščin, odločitve ocenjevalca  

• ocenjevalec skrbnika diskvalificira, če določb ne upošteva  

• skrbniku je med vajami dovoljeno psa verbalno pohvaliti 

PRIJAVA NA IZPIT 

Skrbnik se ocenjevalcu predstavi (ime in priimek) oz. se z ocenjevalcem rokuje. Predstavi psa (ime, starost). 

Ocenjevalec preveri mikročip psa. Ocenjevalec sme psa pobožati.  



Priporočilo: Pes je med rokovanjem miren. Pes je v osnovnem položaju (OP) ob vodnikovi levi nogi. Dovoli 

branje mikročipa.  

1. PROSTA VODLJIVOST Z OBRATI, SPREMEMBAMI SMERI IN HITROSTI GIBANJA  

(15) 

Vaja se začne v OP. Pes mora na povelje (verbalno ali neverbalno) skrbniku slediti ob levi nogi in v 

pozornosti vsaj 40 - 50 korakov v ravni liniji. Med delom mora skrbnik s psom izvesti vsaj en levi obrat 

za 180 stopinj in minimalno dve spremembi smeri - levo in desno. Pri gibanju mora skrbnik pokazati, da se 

zna pes prilagajati tempu hoje skrbnika (sprememba hitrosti hoje v hitro in počasno).  

Ocenjevanje: Nezainteresiranost psa za delo, zaostajanje, prehitevanje, odklon, široki obrati.  

2. VEDENJE PSA V SKUPINI LJUDI (5) 

Skrbnik stoji in pes je na njegovi levi (lahko sedi, leži, stoji). Obkrožijo ga vsaj štirje ljudje. Kuža mora vstop 

v osebni prostor prenesti mirno, brez skakanja ali agresije. 

Ocenjevanje: Nemirnost psa, prestrašenost, bežanje, renčanje, lajanje.  

3. SEDANJE Z ODDALJEVANJEM (10) 

Vaja se začne z OP psa ob vodnikovi levi nogi. Vodnik se s psom iz izhodišča napoti vsaj 10 korakov 

naprej, se ustavi in psu da znak (verbalni ali neverbalni) naj sede. Odpne povodec in se od psa oddalji vsaj 

40 korakov. Na znak ocenjevalca se skrbnik vrne do psa. Psa ponovno pripne na povodec. Pes mora ves 

čas mirno sedeti. 



Ocenjevanje: Počasno, omahljivo sedanja, pes vaje ne izvrši ali zavzame kakšen drug položaj, kuža položaj 

zapusti pred prihodom/razbremenitvijo. 

4.  IZHOD IZ AVTOMOBILA (15) 

Pes mirno čaka v odprtem avtomobilu ali potovalnem boksu vsaj 3 minute. Po navodilu ocenjevalca skrbnik 

psa pripne na povodec. Po navodilu ocenjevalca psu dovoli zapustiti vozilo/boks. Psa se med čakanjem moti 

z ostalimi psi, hrano, igračo, ljudmi.  

Ocenjevanje: Vaja se negativno oceni, če pes zapusti vozilo pred skrbnikovo sprostitvijo. Z odbitkom 

ustreznega števila točk se kaznuje skrbnika, ki fizično popravlja psa (blokira) in uporablja prepovedi. Pri 

tovrstnih pomagalih se odšteje ustrezno število točk.  

5. ODPOKLIC PSA IZ PROSTEGA GIBANJA (15) 

Vajo skrbnik izvaja na sledni vrvi. Nekdo psa pokliče (povabi k sebi), na znak ocenjevalca skrbnik odpokliče 

psa. Psa se med odpoklicem lahko moti z drugimi psi, živalmi (muce, ptiči), ljudmi, prevoznimi sredstvi (rolka, 

kolo), premikajočimi osebami (tekači) itn. 

Ocenjevanje: Število točk se ustrezno zniža glede na pripravljenost psa prihajati na klic skrbnika, na število 

potrebnih klicev. V primeru, da pes skrbnika ignorira in se zažene proti motečemu elementu se vaja oceni za 

negativno. V primeru, da je reakcija psa nevarna (ugriz, napad) se preizkus prekine.  

6. ODLAGANJE Z MOTENJEM (15) 

Pes mora na povelje (verbalno ali neverbalno) skrbnika zavzeti ležeč položaj. Pes mora ležati 7 minut. Med 

laženjem se psa lahko moti z ostalimi psi, predmeti, hrano, živalmi, prevoznimi sredstvi. Pri vaji uporabljamo 

varovalo tj. sledno vrv. 



Ocenjevanje:  Nemirno ležanje, vstajanje, sprememba položaja se kaznujejo z ustreznim odbitkom točk. 

Prav tako se z odbitkom točk kaznuje plazenje psa. Svojevoljna zapustitev položaja se oceni z negativno 

oceno. Morebitna poškodba motečih elementov (živali, ljudi) pomeni takojšnje prenehanje opravljanja 

preizkusa. 

7. DOTIKANJE PSA (5) 

Tuja oseba opravi namišljen pregled, ki je v stoječem položaju. Pri tem mora psa nujno pogladiti, pregledati 

ušesa, oči in zobovje.  

Ocenjevanje: Nezaželena je nemirnost psa, sedanje, leganje, grizenje. Psa se nemudoma izloči iz izpita, če 

človeka (opozorilno) ugrizne. 

8. SOCIALIZACIJSKI SPREHOD (20) 

Socializacijski sprehod traja minimalno 15 minut. Izvaja se v urbanem, naključno izbranem okolju. Pri delu 

skrbnik ne sme uporabljati hrane. Psa lahko usmerja z lastnim gibanjem. Dovoljena je besedna pohvala.  

Ocenjuje se: 

8.1. Hoja v skupini/parih (5) 

Skrbnik psa pelje skozi mesto v družbi ostalih psov.  

Ocenjevanje: Pes mora na celotni poti ostati miren, psi in ostali okoljski dejavniki me ne smejo pomeniti 

nobenih motenj. Na dražljanje okolja se ne sme odzivati (strah, agresija, vsiljivost itn.). 



8.2. Mirovanje psa (Obnašanje psa v lokalu) (5) 

V lokalu ali v urbanem okolju skrbnik v spremstvu psa sede (za mizo v lokalu, na klop), psu poveljuje 

besedno ali/in neverbalno v želen položaj. Pes mora zahtevan položaj držati minimalno 5 minut. Po tem 

času zapusti lokal/klop.  

Skrbnik lahko pri poveljevanju uporabi mimiko in/ali besedo. Povelje lahko ponovi 2x med celotnim potekom 

vaje.  

Ocenjevanje: Pes je med vajo miren, ne moti ostalih ljudi/gostov, ne vleče k drugim mizam, mimoidočim, ne 

cvili, ne skače v osebje lokala itn.  

8.3. Hoja po stopnicah (5) 

Vaja se izvede tam kjer imamo na voljo vsaj 7 stopnic. 

Skrbnik in pes se morata pred stopnicami (hoja navzgor ali/in navzdol) ustaviti (položaj: stoj, sedi). 

Ocenjevalec da skrbniku znak kdaj s hojo po stopnicah nadaljuje. Skrbnik se mora na sredini stopnic 

ustaviti - pes se ustavi. Na znak ocenjevalca skrbnik pot nadaljuje.  

Skrbnik uporabi besedno ali/in neverbalno povelje za ustavitev psa pred stopnicami. Enako lahko ponovi pri 

ustavitvi na sredini stopnišča. Prav tako skrbnik uporabi povelje besedno in/ali neverbalno za nadaljevanje 

hoje. 

Ocenjevanje: Za napako se šteje kadar pes vleče na stopnice, se pri ustavitvi skrbnika ne ustavi, se stopnic 

boji.  



8.4. Ustavljanje pred prehodom za pešce (5) 

Skrbnik se pred prehodom za pešce ustavi in psu poveljuje besedno in/ali neverbalno ‘čakaj’ (ali katerokoli 

izbrano povelje in/ali gib). Na znak ocenjevalca s psom prečka cestišče.  

Ocenjevanje: Pes zavzame katerikoli položaj (sedenje, stoja). Bistveno je, da je pri čakanju strpen, se ne 

premika dokler mu skrbnik tega z besedo in/ali gesto ne dovoli. Napaka je, kadar se pes na prehodu na 

zahtevo skrbnika ne ustavi, vleče in je neobvladljiv.  



Ocenjevalni list - Preizkus Šolan pes  

Naziv vaje Vrednost Doseženo število točk Opombe

1 Prosta vodljivost z obrati, spremembami 
smeri, hitrosti 15

2 Vedenje psa v skupini ljudi 5

3 Sedanje z oddaljevanjem 10

4 Izhod iz prevoznega sredstva 15

5 Odpoklic psa iz prostega gibanja 15

6 Odlaganje z motenjem 15

7 Dotikanje psa 5

8.1. Hoja v skupini/parih 5

8.2. Mirovanje psa 5

8.3. Hoja po stopnicah 5

8.4. Ustavljanje pred prehodom za pešce 5

Ocena 100




