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POSLUŠNOST V URBANEM OKOLJU
Pes je pripet na dolg povodec, ki se vleče za psom, in kateri koli ovratnici, oprsnici, halti
oglavnici ... Če ima pes na sebi zatezno ovratnico, le-ta ne sme biti pripeta na zateg.
Nagrajevanje s hrano ali igračo ni dovoljeno. Pogoj za opravljen del poslušnosti v urbanem
okolju je pozitivna ocena iz vseh vaj.
Pogoj: za pozitivno oceno mora vodnik s psom doseči najmanj 71 točk.

Kriterij:
0–69 točk: nezadovoljivo
70–80 točk: zadovoljivo
81–90 točk: dobro
91–100 točk: odlično

Prijava na izpit
Po dva vodnika s psom pristopita k sodniku in se prijavita na izpit – povesta svoje ime,
priimek in ime psa. Sodnik sme pobožati psa. Nato vsak vodnik izžreba zaporedje svojih vaj.
Pes mora med prijavo sedeti in ne sme kazati znakov agresije.

Razlaga pojmov
Osnovni položaj: vodnik stoji, pes pa je v sedečem položaju poravnan s svojo desno plečko
ob vodnikovi levi nogi.
Prosta vodljivost: vodnik hodi naravnost, pes sledi s svojo desno plečko ob vodnikovi levi
nogi.
Odlaganje: pes mirno leži na mestu, kjer mu je poveljeval vodnik (to mesto je na izpitu
vnaprej določeno).

1. Prosta vodljivost z dolgim povodcem (20 točk)
Izvedba vaje:

Vaja se prične v osnovnem položaju. Pes je pripet na dolgem povodcu, ki se vleče po tleh in
mora vodniku na povelje živahno slediti. Na začetku vaje gre vodnik s psom 40 do 50 korakov
naravnost. Sledi obrat v levo (180 stopinj) in po nadaljnjih 10 do 15 korakih pokažeta še tek
in počasno hojo. V vsaki vrsti gibanja morata narediti vsaj 10 korakov. Po počasni hoji
nadaljujeta vajo v normalni hoji. Pes mora med celotnim potekom vaje hoditi z desno plečko
ob vodnikovi levi nogi. Pri tem ne sme uhajati naprej, zaostajati ali se odmikati vstran. Slušno
povelje je dovoljeno na začetku vaje in pri vsaki spremembi tempa. Ko se vodnik ustavi, se
mora pes usesti. Vodnik sme uporabiti povelje “sedi”. Vodnik ne sme spreminjati svojega
osnovnega položaja, še posebej se ne sme prilagajati psu, ki se je morda usedel nekoliko
vstran.

Dovoljena povelja:
- enkratno slušno ali vidno povelje za hojo ob nogi,
- enkratno slušno ali vidno povelje ob spremembi tempa,
- enkratno slušno povelje za ustavljanje.

Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- nezainteresiranost psa za delo,
- zaostajanje,
- prehitevanje,
- hoja predaleč vstran od vodnika,
- če vodnik prime dolg povodec v roke,
- če se pes večkrat oddalji od vodnika in je neodziven, se izpit prekine in oceni z negativno
oceno.

2. Samokontrola pri izstopu iz avtomobila (20 točk)
Izvedba vaje:
Vodnik na povelje sodnika odpre avtomobil (tam, kjer se nahaja pes). Nato počaka na znak
sodnika (5─10 sekund), po znaku sodnika pripne psa na povodec in ga povabi iz avtomobila.
Pes mora mirno čakati na povelje in na znak vodnika zapustiti avtomobil.

Dovoljena povelja:
- enkratno slušno in vidno povelje za čakanje psa v avtomobilu,
- enkratno slušno in vidno povelje za izstop iz avtomobila.

Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- pes ne čaka na povelje,
- nemirnost,
- siljenje iz avtomobila,
- če mora vodnik psu fizično preprečiti, da ne pobegne.
Če pes večkrat brez povelja skoči iz avtomobila in je neobvladljiv, se vaja oceni z oceno
nezadovoljivo.

3. Nošenje nagobčnika (20 točk)

Izvedba vaje:
Na znak sodnika vodnik psu namesti nagobčnik. Nato ga pripne na povodec in skupaj
naredita eno izmed vaj poslušnosti (npr. sedi v gibanju). Na povelje sodnika se ustavita in
vodnik psu sname nagobčnik.

Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- nemirnost pri nošenju nagobčnika,
- kazanje znakov pretiranega stresa,
- poizkušanje snemanja nagobčnika.
Če pes postane neobvladljiv, se vaja oceni z oceno nezadovoljivo.

4. Sedi v gibanju (10 točk)
Izvedba vaje:
Iz osnovnega položaja gre vodnik s psom iz izhodišča naravnost naprej. Po 10─15 korakih
brez spremembe tempa poveljuje psu »sedi« in nadaljuje pot brez obračanja. Po približno 30
korakih v ravni črti se vodnik ustavi in se obrne k sedečemu psu. Na znak sodnika gre vodnik
nazaj proti psu ter zavzame osnovni položaj. Pes je ves čas pripet na dolgem slednem
povodcu, ki se vleče za psom.
Dovoljena povelja:
- enkratno slušno ali vidno povelje za pričetek vaje prosta vodljivost,
- enkratno slušno ali vidno povelje za vajo sedi.

Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- počasno, nemirno ali pozno usedanje,
- namesto zahtevane vaje izvede kakšno drugo (npr. namesto sedenja ležanje …),
- pes vstane iz zahtevane vaje do prihoda vodnika.

5. Odlaganje ob uporabnem predmetu (20 točk)
Izvedba vaje:
Po prijavi pošlje sodnik enega od vodnikov na vnaprej določeno mesto, kjer bo odložil psa.
Tam bo tudi nek uporaben predmet npr. kolo, nahrbtnik … Ko pes in vodnik prideta do tega
mesta, se postavita v osnovni položaj. Vodnik psa pripne na že vnaprej pripravljen in pritrjen
varovalni povodec, ki je dolg približno 2 metra. Varovalni povodec mora biti trdno pritrjen na
nepremičen objekt. Iz osnovnega položaja vodnik odloži psa s poveljem »prostor«. Pri psu ne
sme puščati nobenih predmetov. Na sodnikov znak vodnik zapusti psa in odide v določeni
smeri. Po najmanj 20 korakih se ustavi obrnjen proti psu. Tako obrnjen ostane ves čas
izvajanja vaje. Pes mora v času izvajanja vaj poslušnosti drugega para ležati na prostoru. Na
sodnikov znak odide vodnik k psu in se postavi na njegovo desno stran. Na ponovni sodnikov
znak vodnik s poveljem »sedi« psa postavi v osnovni položaj. Nato psu odpne varovalni
povodec. Na znak sodnika zapusti prostor za odlaganje. Nemirnost psa ali pomoč vodnika pri
odlaganju nista dovoljeni. Psice se odlagajo ločeno.
Dovoljena povelja:
- enkratno slušno ali vidno povelje za pričetek vaje odlaganja,
- enkratno slušno ali vidno povelje za osnovni položaj.
Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- nemirno ležanje psa (pes se npr. usede ali vstane),
- pomoč vodnika pri odlaganju.
Če se pes med odlaganjem premakne za več kot dolžino telesa iz mesta, določenega za
odlaganje, se vaja oceni z oceno nezadovoljivo.

6. Odpoklic z usedanjem in osnovno pozicijo (10 točk)

Na znak sodnika vodnik psa da v poljubno pozicijo (sedi ali prostor) ter stopi stran od psa.
Pes je ves čas izvedbe vaje pripet na dolg sledni povodec, ki se vleče za njim. Ko se vodnik
dovolj oddalji od psa, ga na znak sodnika pokliče k sebi. Pes mora nemudoma in živahno
priteči do vodnika. Pred vodnikom se mora usesti in na znak vodnika zavzeti osnovni položaj.

Dovoljena povelja:
- enkratno slušno ali vidno povelje za odpoklic,
- enkratno slušno ali vidno povelje za osnovni položaj.
Ocenjevanje:
Po presoji sodnika se ustrezno negativno točkujejo naslednje napake:
- pes ne teče, ampak hodi v počasnem tempu proti vodniku, ne odzove se na znake,
- pes se na prvi ali drugi klic ne odzove,
- na povelje vodnika pes ne zavzame osnovne pozicije.

*Če pes na 3. klic ne pride do vodnika je nemudoma diskvalificiran in izpit je ocenjen z
negativno oceno.

TEST SOCIALIZACIJE PSA V URBANEM OKOLJU
Pes je pripet na dolg povodec, ki se vleče za psom in kateri koli ovratnici, oprsnici, halti
oglavnici ... Če ima pes na sebi zatezno ovratnico, le-ta ne sme biti pripeta na zateg.
Nagrajevanje s hrano ali igračo ni dovoljeno.
Pes ne sme vleči na povodcu, cukanje psa s povodcem je prepovedano!

1. Hoja v skupini v parih
Izvedba vaje:
Vodnik psa pelje skozi mesto v paru z drugim vodnikom in psom.
Ocenjevanje:
Pes mora ostati miren, ostali psi mu ne smejo predstavljati nobenih motenj, ne sme se
pretirano odzivati na okoliške dražljaje ali biti neobvladljiv.

2. Srečevanje
Izvedba vaje:
Vodniki s psi so razdeljeni v dve vrsti, ki si stojita nasproti. Hkrati začnejo hoditi naprej, tako
da vsak vodnik iz prve skupine sreča vsakega iz druge, se ustavi in rokuje. Pri tem pes mirno
sedi ob vodniku.
Ocenjevanje:
Pes mora biti na povodcu obvladljiv in se ne sme odzivati na mimohod drugih psov.

3. Ustavljanje pred prehodom za pešce
Izvedba vaje:
Vodnik se pred prehodom za pešce ustavi in psu poveljuje »sedi«. Na sodnikov znak mirno
prečkata cesto na prehodu za pešce.
Ocenjevanje:
Napačno je, če se pes na povelje ne usede, vleče na povodcu ali je na splošno neobvladljiv.

4. Odlaganje v skupini:
Postavitev:
Skupina štirih oseb in enega psa se postavi v krog premera približno šest metrov. Pes je v
skupini na zunanji strani.

Izvedba vaje:
Skupina se oblikuje na mestu, kjer je običajno veliko ljudi. Vodnik gre s privezanim psom v
skupino in tam da psu povelje za odlaganje. Vodnik odloži povodec na tla ob psa. Vodnik na
znak sodnika zapusti skupino in se umakne 30 metrov iz skupine. Po 3 minutah na sodnikov
znak zapusti mesto in se vrne do psa v skupino. Na sodnikov znak poveljuje psu v osnovni
položaj in zapusti skupino.
Dovoljena povelja:
Po eno slušno povelje za premik v skupino, po eno slušno povelje in vidno povelje za
odlaganje v sredini skupine. Po eno slušno povelje za osnovni položaj.
Ocenjevanje:
Napaka pri izvedbi vaj, pes ne sledi vodniku, ga vleče, se zaganja v ljudi in psa. Pretirano
vohanje po tleh, vstajanje s prostora. Če se pes zažene v človeka ali psa, je DISKVALIFICIRAN.

5. Hoja po stopnicah:
Vajo izvedemo na primernem mestu, kjer je vsaj 8 stopnic.
Izvedba vaje:
Vodnik s psom hodi proti stopnicam, pred njimi se ustavi in psu poveljuje povelje “sedi”. Na
sodnikov znak vodnik nadaljuje hojo po stopnicah in se na sredini stopnic ustavi. Pes se mora
takoj ustaviti ob vodniku. Na povelje sodnika vodnik nadaljuje hojo po stopnicah.
Dovoljena povelja:
Po eno slušno povelje, da se pes ob vodniku ustavi pred stopnicami. Po eno slušno in vidno
povelje, da se pes ob vodniku ustavi sredi stopnic. Po eno slušno in vidno povelje, da pes ob
vodniku nadaljuje hojo preko stopnic.
Ocenjevanje:
Napake pri izvedbi vaje so, če pes vleče, se ne ustavlja ob vodniku, se boji stopnic. Napake se
ustrezno negativno točkujejo.

6. Obnašanje v lokalu:
Izvedba vaje:
V lokalu se vodnik usede za mizo in psu poveljuje pozicijo (sedi ali prostor), pes pa mirno
počaka ob njem. Po cca 5 minutah vodnik na znak sodnika s psom zapusti lokal.
Dovoljena povelja:
Slušno in vidno povelje za izvedbo statične pozicije (sedi, prostor ...)

Ocenjevanje:
Pes ne sme biti nemiren, motiti drugih gostov, vleči vodnika k drugim mizam, cviliti, siliti v
gostinsko osebje, lajati, siliti v mimoidoče.

Diskvalifikacija
Ob diskvalifikaciji se psu odvzamejo vse točke, ki jih je na tem preizkusu dosegel dotlej.
Kadar pes med izvajanjem izpita zapusti vodnika ter se niti na tretji vodnikov poziv ne
odzove, ga mora sodnik diskvalificirati.
Kadar sodnik med izpitom ugotovi značajske hibe pri psu ali nešportno vedenje vodnika (npr.
če je ta alkoholiziran, nosi s seboj motivacijske predmete in/ali hrano), če ugotovi kršitve
Izpitnega pravilnika, kršitve določil o zaščiti živali ali moralno sporno vedenje vodnika, mora
tekmovalni par diskvalificirati oz. izločiti iz nadaljnjega poteka preizkušnje.

