
IZVEDBA TEČAJA PASJI DETEKTIVI 

1. STOPNJA 

OBSEG: 8 srečanj  

ZAKLJUČEK: izpit po pravilniku Pasji detektivi 1. stopnja 

OBSEG VAJ: 

•klasično povezovanje vonja žbic - epruveta, škatla ali drugi načini  

•sledenje vonju - uvod v aktivnost iskanja 

•poudarek razlike med potrjevanjem iskanja in nakazovanja 

•izgradnja nakazovanja: umirjenost, osredotočenost, dolžina  

•pravilnost potrjevanja in nagrajevanja  

•oblikovanje delovnega rituala - začetnega in končnega 

•izgradnja mostu med vonjem in hrano - epruveta, škatla, iskanje  

•mikrolociranje - vodoravno (škatla, embalaža) in pokončno (stene, magnetki) 

•iskanje med predmeti in v prostoru - zunanji in notranji  

•prijava najdbe  

•izogibanje kontaminaciji  

•načini iskanja: samostojno in vodeno/sistematično  

•sledenje roki  



IZPITNI IN TEKMOVALNI PRAVILNIK PASJI DETEKTIVI 

1. STOPNJA 

ISKANI VONJ: Eterično olje Nageljnove žbice 100% 

Dve iskanji:  

1. iskanje: preiskava embalaže 

2. iskanje: preiskava območja notranjega ALI zunanjega  v obsegu do 20 kvadratnih metrov. 

1. iskanje PREISKAVA EMBALAŽE 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj. Preveriti sposobnost vodnika 

prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA: iskanje se izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru. 

Vodnik lahko psa ob embalažah usmerja, vendar se jih ne sme dotikati. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno psa ob izvoru vonja nagraditi.  

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Kadar pes vonj zazna, vendar ga ne nakaže, se kaznuje z ustreznim odbitkom točk.  

Moteči dejavniki (hrana, audio posnetki, ostale živali in podobno) niso dovoljeni. 

Položaj embalaže z vonjem se za iskanje vsakega psa spremeni. 

Pes je med delom pripet na sledni ALI navadni povodec. 

Vodnik s psom preiskuje elemente embalaže v poljubnem zaporedju. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 

NAKAZOVANJE: Način nakazovanja vonja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Embalaža je lahko različnih vrst, oblik in materialov (posode, škatle, stožci), vendar si 

morajo biti elementi na pogled medsebojno podobni. Vonj skrijemo v eni izmed elementov embalaže. 

Uporablja se od 7 - 10 elementov embalaže v poljubnem razmiku in poljubni krivulji. 

ČAS: Čas iskanja - 2 minuti. Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju. 

ŠTEVILO VONJEV: Išče se en vonj. 

Ocenjuje se intenzivnost, izbira taktike in nakazovanje psa ter delo vodnika. 



2. iskanje PREISKAVA OBMOČJA NOTRANJEGA ALI ZUNANJEGA V OBSEGU DO 20 

KVADRATNIH METROV. 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj. Preveriti sposobnost vodnika 

prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA: test se lahko izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru, ki mora biti na ustrezen način 

omejen.  

Vodnik lahko psa v območju iskanja usmerja, vendar se psa in predmetov ne sme dotikati. 

Dovoljeni sta obe strategiji iskanja: sistematična/vodena ali svobodna strategija preiskovanja. 

Pred začetkom dela vodnik sodniku strategijo prijavi. Spremembo strategije med iskanjem mora 

vodnik sodniku sporočiti. 

Iskani vonj lahko sega do višine največ 50 cm. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno psa ob izvoru vonja nagraditi.  

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Moteči dejavniki (hrana, audio posnetki, ostale živali in podobno) niso dovoljeni. 

Položaj vonja se za iskanje vsakega psa spremeni. 

Pes je med delom pripet na sledni ALI navadni povodec. Vodniku je dovoljeno, da pes območje 

preiskuje brez povodca. Nevodljivost psa (neodzivnost na odpoklic) se kaznuje s prekinitvijo iskanja. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 

Sodnik ima možnost delo psa prekiniti, kadar pes preneha z iskanjem in počenja nekaj drugega.  

NAKAZOVANJE: Način nakazovanja vonja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Območje zajema poljubne elemente (predmeti, pohištvo) in dovoljuje različne situacije 

(skrivanje v tla). Vonj je skrit znotraj iskalnega območja. 

ŠTEVILO VONJEV: Išče se en vonj. 

ČAS: Čas iskanja - 3 minute. Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju.  

Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika. 



IZVEDBA TEČAJA PASJI DETEKTIVI 

2. STOPNJA 

OBSEG: 8 srečanj  

ZAKLJUČEK: izpit po pravilniku Pasji detektivi 2. stopnja 

OBSEG VAJ: 

•upoštevanje celotnega obsega vaj na 1. stopnji  

•klasično pogojevanje vonja janeža - epruveta, škatla ali drugi načini 

•iskanje in nakazovanja ob motečih dejavnikih (hrana, zvok, ostali psi, ljudje) 

•sistematičnost iskanja in sledenja roki 

•iskanje minimalno dveh vonjev  

•prehod med vonji  

•ignoriranje najdenega vonja  

•premagovanje prostorskih ovir (ožine, predmeti) 

•nenavadni položaji nakazovanja  

•gradimo samostojnost iskanja 

•gradimo samostojnost nakazovanja  

•prihod k nakazujočemu psu 

•gradimo kondicijo iskanja in nakazovanja  



IZPITNI IN TEKMOVALNI PRAVILNIK PASJI DETEKTIVI 

2. STOPNJA 

ISKANI VONJ: Eterično olje Nageljnove žbice 100% IN Eterično olje Janež 100% 

Dveh iskanji:  

1. iskanje: preiskava vozil (kolo, motor, avtomobil, prikolica, skuter, rolka, kosilnica ...) 

2. iskanje: preiskava območja notranjega ALI zunanjega v obsegu do 40 kvadratnih metrov 

1. iskanje PREISKAVA VOZIL 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj. Preveriti sposobnost vodnika 

prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA: iskanje se izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru.  

Vodnik lahko psa ob vozilih usmerja, vendar se jih ne sme dotikati. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno psa ob izvoru vonja nagraditi.  

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Motečih dejavniki (hrana, dodatni vonji, audio posnetki živali) in kontaminacija vozil so dovoljeni. 

Reakcija psa na moteče elemente se kaznuje z ustreznim odbitkom točk. 

Iskani vonj lahko sega do višine največ 50 cm. 

Zahtevan je sistematičen način preiskovanja. 

Pes lahko vozilo preišče večkrat, če časovni okvir to dopušča. Dodatna preiskava med katero 

pes vonj najde in nakaže se kaznuje z ustreznim odbitkom točk. 

Na vozilih je poljubno število vonjev, ki ne presega dogovorjenega končnega števila. 

Lokacijo iskanega vonja ni potrebno spremenjati za vsako posamezno iskanje.  

Pes je med delom pripet na sledni ALI navadni povodec. Vodniku je dovoljeno, da pes območje 

preiskuje brez povodca. Nevodljivost psa (neodzivnost na odpoklic) se kaznuje s prekinitvijo iskanja. 

Vodnik s psom vozila preiskuje v poljubnem zaporedju. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 

Sodnik ima možnost delo psa prekiniti, kadar pes preneha z iskanjem in počenja nekaj drugega. 

DODATEK - TEKMOVANJA: 

Števila vonjev ne poznamo. 

Število za preiskavo namenjenih objektov ni pogojeno s številom ali lokacijo vonjev.  



NAKAZOVANJE: Način nakazovanja vonja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Uporabimo vozila različnih vrst (kolo, motor, avtomobil, prikolica, skuter, rolka, 

kosilnica, ...). Uporabimo najmanj 3 in največ 5 različnih vozil. Odločitev o številu vozil se prepušča 

sodniku, saj je odvisno od velikosti vozila 

ČAS: Čas iskanja - 3 minute. Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju. Če se 

izkaže, da je časovni okvir prekratek ima sodnik pravico čas dela podaljšati. Spremenjen čas dela se 

omogoči celotni skupini. 

ŠTEVILO VONJEV: Iščeta  se (do) dva vonja. Vonj nageljnovih žbic IN/ALI vonj janeža. Po najdbi 

prvega vonja le-ta ostaja na iskalnem območju. Vračanje na najden vonj se kaznuje z dogovorjenim 

odbitkom točk. 

Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika. 

2. iskanje PREISKAVA OBMOČJA NOTRANJEGA ALI ZUNANJEGA V OBSEGU DO 40 

KVADRATNIH METROV. 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj. Preveriti sposobnost vodnika 

prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA: iskanje se izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru, ki mora biti na ustrezen način omejen.  

Vodnik lahko psa v območju iskanja usmerja, vendar se psa in predmetov ne sme dotikati. 

Dovoljeni sta obe strategiji iskanja: sistematičen/voden ali svoboden način preiskovanja. 

Pred začetkom dela vodnik sodniku strategijo prijavi. Spremembo strategije med iskanjem mora 

vodnik sodniku sporočiti. 

Iskani vonj lahko sega do višine največ 50 cm. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno psa ob izvoru vonja nagraditi.  

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Moteči dejavniki (hrana, audio posnetki živali) SO zahtevani. Reakcija psa na moteče elemente se 

kaznuje z ustreznim odbitkom točk. 

Položaj vonja se za iskanje vsakega psa spremeni ALI ostaja nespremenjen, kar je odločitev sodnika. 

Pes je med delom pripet na sledni ALI navadni povodec. Vodniku je dovoljeno, da pes območje 

preiskuje brez povodca. Nevodljivost psa (neodzivnost na odpoklic) se kaznuje s prekinitvijo iskanja. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 



Sodnik ima možnost delo psa prekiniti, kadar pes preneha z iskanjem in počenja nekaj drugega. 

NAKAZOVANJE: Način nakazovanja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Območje zajema poljubne elemente (predmeti, pohištvo). Vonj je skrit znotraj iskalnega 

območja. 

ČAS: Čas iskanja - 3 minute. Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju. Če se 

izkaže, da je časovni okvir prekratek ima sodnik pravico čas dela podaljšati. Spremenjen čas dela se 

omogoči celotni skupini. 

ŠTEVILO VONJEV: Iščeta se dva vonja. Vonj nageljnovih žbic IN/ALI vonj janeža. Vračanje na 

najden vonj se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika. 



IZVEDBA TEČAJA PASJI DETEKTIVI 

3. STOPNJA 

IZPITNI IN TEKMOVALNI PRAVILNIK PASJI DETEKTIVI 

OBSEG: 10 srečanj  

ZAKLJUČEK: izpit po pravilniku Pasji detektivi 3. stopnja 

OBSEG VAJ: 

•upoštevanje celotnega obsega vaj 1. in 2. stopnje 

•klasično pogojevanje vonja vetiverja - epruveta, škatla ali drugi načini 

•iskanje večjega števila vonjev 

•samostojnost psa  

•usmerjanje iskanja na daljavo 

•nakazovanje vonja v premikajočih predmetih 

•iskanje in nakazovanje na nestabilnih površinah/predmetih  



IZPITNI IN TEKMOVALNI PRAVILNIK PASJI DETEKTIVI 

3. STOPNJA 

ISKANI VONJI: Eterično olje Nageljnove žbice 100%, Eterično olje Janež 100%, Eterično olje 

Vetiver 100% 

Dve iskanji:  

1. iskanje: preiskava območja notranjega ALI zunanjega  v obsegu do 50 kvadratnih metrov. 

2. iskanje: preiskava območja notranjega ALI zunanjega  v obsegu do 50 kvadratnih metrov. 

1. PREISKAVA OBMOČJA Z MOTENJEM 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj med procesom motenja. 

Preveriti sposobnost vodnika prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA:  iskanje se izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru, ki mora biti na ustrezen način 

omejen.  

Vodnik lahko psa v območju iskanja usmerja, vendar se psa in predmetov ne sme dotikati. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno psa ob izvoru vonja nagraditi.  

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Motečih dejavniki (hrana, dodatni vonji, audio posnetki, živali in podobno) so obvezni. 

Iskani vonj lahko sega do višine največ 50 cm. 

Dovoljeni sta obe strategiji iskanja: sistematičen/voden ali svoboden način preiskovanja. 

Vodnik mora izbrano strategijo sporočiti sodniku pred samim iskanjem. Vodnik mora sodnika  o 

spremembi strategije med iskanjem obvesti. 

Položaj vonja se lahko po vsakem iskanju spremeni ALI ostaja nespremenjen. 

Pes je med iskanjem prosto spuščen. Nevodljivost psa (neodzivnost na odpoklic) se kaznuje s 

prekinitvijo iskanja. 

Vodnik s psom preiskuje območje v poljubnem zaporedju. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 

Sodnik ima možnost delo psa prekiniti, kadar pes preneha z iskanjem in počenja nekaj drugega. 

NAKAZOVANJE: Način nakazovanja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Območje iskanje vsebuje različne predmete in moteče elemente (hrana, živali, hrup ...) 



ČAS: Čas iskanja - 4 minute.  Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju. Če se 

izkaže, da je časovni okvir prekratek ima sodnik pravico čas dela podaljšati. Spremenjen čas dela se 

omogoči celotni skupini. 

ŠTEVILO VONJEV: Išče se od treh do nedefiniranega števila vonjev. Vonj nageljnovih žbic in/ali 

vonj janeža in/ali vonj vetivera. Vračanje na najden vonj se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

TEKMOVANJE - DODATEK: Število iskanih vonjev je odločitev sodnika. Vodnik števila ne pozna. 

Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika. 

2. Iskanje PREISKAVA OBMOČJA IZ ODDALJENOSTI IN Z MOTENJEM 

NAMEN: preveriti sposobnost psa prepoznati in nakazati iskani vonj v večji oddaljenosti vodnika. 

Preveriti sposobnost vodnika prepoznati najdbo in nakazovanje psa na izvoru vonja. 

IZVEDBA: iskanje se izvaja v zaprtem ALI odprtem prostoru, ki mora biti na ustrezen način omejen.  

Vodnik lahko psa v območju iskanja usmerja, vendar v zahtevani oddaljenosti, ki jo določi sodnik. 

Dovoljeni sta obe strategiji iskanja: sistematičen/voden ali svoboden način preiskovanja. Predlagana 

je slednja strategija. 

Pred začetkom dela vodnik sodniku strategijo prijavi. Spremembo strategije med iskanjem mora 

vodnik sodniku sporočiti. 

Iskani vonj lahko sega do višine največ 50 cm. 

Najdbo vodnik glasovno ali z dvignjeno roko prijavi sodniku, ki prijavljeno nadbo potrdi ali zavrne. 

Šele po sodnikovi pritrditvi je vodniku dovoljeno zapustiti točko usmerjanja in psa ob izvoru vonja 

nagraditi. Po potrditvi se vodnik vrne na točko usmerjanja. 

Kontaminacija delovišča s hrano se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Moteči dejavniki (hrana, audio posnetki, ostale živali in podobno) SO zahtevani. Reakcija psa na 

moteče elemente se kaznuje z ustreznim odbitkom točk. 

Položaj vonja se za iskanje vsakega psa spremeni ALI ostaja nespremenjen. 

Pes je med iskanjem prosto spuščen. Nevodljivost psa (neodzivnost na odpoklic) se kaznuje s 

prekinitvijo iskanja. 

Pes območje preiskuje v poljubnem zaporedju. 

Dovoljena je ena napačna prijava najdbe. 

Sodnik ima možnost delo psa prekiniti, kadar pes preneha z iskanjem in počenja nekaj drugega. 



NAKAZOVANJE: Način nakazovanja vonja je pasiven in pri samem izvoru vonja. 

OPREMA: Območje zajema poljubne elemente (predmeti, pohištvo). Vonj je skrit znotraj iskalnega 

območja. Določena je točka usmerjanja psa. 

ČAS: Čas iskanja - 4 minute. Iskalni čas začne teči, ko vodnik dovoli psu pristopiti k iskanju. Če se 

izkaže, da je časovni okvir prekratek ima sodnik pravico čas dela podaljšati. Spremenjen čas dela se 

omogoči celotni skupini. 

ŠTEVILO VONJEV: Išče se od treh do nedefiniranega števila vonjev.  Vonj nageljnovih žbic ali/in 

vonj janeža ali/in vonj vetivera. Vračanje na najden vonj se kaznuje z dogovorjenim odbitkom točk. 

Ocenjuje se intenzivnost, sistematičnost in nakazovanje psa ter delo vodnika. 



OCENJEVALNI LIST PASJI DETEKTIVI 
Stopnja: 	 1	 2	 3 

VODNIK 	 	 	 	 	 	 	 	 PES 	 	 	 	  

P R V O  I S K A N J E  č a s  i s k a n j a : 	  	 	  

DOSEŽENO ŠT. TOČK 

Delo vodnika	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /10	  

(ritual, sodelovanje s psom, potrjevanje, dodatna povelja, korekcije, kontaminacija)  

Delo psa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /20	  

(želja, vztrajnost, sodelovanje/ samostojnost, zapuščanje vonja/območja) 

Nakazovanje 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /20 	  

(osredotočeno/stabilno, aktivno, zapuščanje, lažno - prvo: -10, drugo: prekinitev)  

D R U G O  I S K A N J E  č a s  i s k a n j a : 		  

DOSEŽENO ŠT. TOČK 

Delo vodnika	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /10	  

(ritual, vodenje, potrjevanje, dodatna povelja, korekcije, kontaminacija)  

Delo psa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /20	  

(želja, vztrajnost, sodelovanje/samostojnost, zapuščanje vonja/območja) 

Nakazovanje 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /20	  

(osredotočeno/stabilno, aktivno, zapuščanje, lažno - prvo: -10, drugo: prekinitev)  



SMERNICE OCENJEVANJA 1. stopnja 

DELO VODNIKA (10) 

:: priprava psa na delo (začetni ritual, počutje psa ob ritualu, primerna oprema psa) 

-2 

:: opis strategije - zamenjava strategije iskanja -1 (tekma; izpit brez odbitka točke) 

:: potrjevanje (natančnost markerja in lokacija nagrade) -4  

:: korekcije (cukanje, psihična prisila, vlečenje) -1  

:: kontaminacija -2 

DELO PSA (20) 

:: želja -8 

:: vztrajnost pri mikrolokacji izvora vonja - 3 

:: sodelovanje z vodnikom -4 

:: spregledan vonj - 5 

NAKAZOVANJE (20) 

:: aktivno -5 

:: lažno -10 

:: zapuščanje nakazanega vonja oz. zaznave vonja -5 

SMERNICE OCENJEVANJA 2. stopnja 

DELO VODNIKA (10)  ostaja enako 1. stopnji 

DELO PSA (20) 

:: prehod med vonji/ignoriranje najdenega vonja -3 

:: samostojnost -3 

:: želja -3 

:: vztrajnost pri mikrolokacji izvora vonja - 4 

:: sodelovanje z vodnikom -3 

:: reakcija na moteče dejavnike -4 

NAKAZOVANJE (20) ostaja enako 1. stopnji - pri odbitku pazimo, ker sta dva vonja  

POTEK DELA 

:: dve iskanji  

:: prva stopnja - pri vsakem iskanju 1 vonj; druga stopnja - pri vsakem iskanju 2 

vonja; 

SMERNICE OCENJEVANJA 3. stopnja 

DELO VODNIKA (10)  ostaja enako 1. stopnji 



DELO PSA (20) 

:: prehod med vonji/ignoriranje najdenega vonja -2 

:: samostojnost -2 

:: želja -2 

:: vztrajnost pri mikrolokacji izvora vonja -4 

:: sodelovanje z vodnikom -2 

:: reakcija na moteče dejavnike -4 

:: usmerjanje na daljavo -4 


