
 
 
 
 
 
 
 
 

Strokovni posvet in Izobraževanje  
STROKOVNEGA KADRA 2018 

 

Navodila za izpite nižjih stopenj 
Predavatelj: Miran Marš 

mednarodni kinološki sodnik 
 
 
 
 
 

                                           Grosuplje, 3. marec 2018 
 
 
 



IZPITI 
 MIN.  STAROST  

 
 
 

• IPS A          12 mesecev 
• TP A1        13 mesecev 
• IPS B-BH   14 mesecev 
• BGH 1       15 mesecev 
• BGH 2       15 mesecev 
• BGH 3    15 mesecev 

 
 
 
 



Navodila za programe nižjih stopenj 

• Preizkušnje IPS A,  A1  in BGH 1-3 
predstavljajo 1 disciplino,  

• IPS B-BH pa 2 disciplini, 

• Na dan lahko sodnik oceni največ 36 
disciplin, 

•  V kolikor je prijavljenih več kot 36 disciplin, 
se ob soglasju Komisije za šolanje bodisi 
dovoli več disciplin (za največ 10) ali se 
organizira dodaten dan oz. se v ocenjevanje 
vključi dodatne sodnike.  
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Pogoji za udeležbo na preizkušnjah 

• Na dan izpita oz. prireditve mora pes dopolniti 
predpisano starost, 

• Izjeme pri tem niso dovoljene, 

• Izpiti BGH se opravljajo po vrstnem redu od 
najnižjega do najvišjega ( BGH 1 do BGH 3) 

 

Pogoj za udeležbo na izpitih (BGH 1-3) je uspešno 

opravljen izpit za psa spremljevalca  B-BH. 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

 Vpis ocen 

• Pri izpitih IPS A, A1in IPS B-BH se dosežene 
točke in ocena ne vpisujejo, vpiše se samo 
opravil. 

Delovna knjižica 

• Zagotoviti je treba, da je za posameznega 
psa izdana le ena delovna knjižica, 

• Tujim državljanom se slovenske delovne 
knjižice ne izdajajo . 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

 

• Na izpitih in prireditvah lahko sodelujejo 
vsi psi ne glede na velikost, pasmo ali 
poreklo oz.  Rodovnik, 

 

• Vendar pa mora biti pes sposoben 
izpolniti zahteve tega pravilnika. 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Obveznost nošenja ovratnice/povodca 

• Iz zavarovalno-pravnih razlogov mora vodnik 
med celotnim potekom preizkušnje nositi s 
seboj povodec, pes pa ovratnico / oprsnico, 

 

• Pri izpitih nižjih stopenj IPS A, A1 in IPS B-BH je 
dovoljena uporaba ostalih ovratnic, ki niso 
kovinske (usnjene, platnene, PVC….). Poleg 
take ovratnice lahko pes nosi tudi oprsnico. 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Agresivnost 

• Agresivne pse je prepovedano voditi na 
preizkušnje, 

• Pes, ki v katerikoli fazi in trenutku 

     tekmovanja ali izpita (pred, med ali po   

     preizkušnji) ugrizne ali poskuša ugrizniti,  

     napade ali poskuša napasti druge pse ali   

     ljudi, je nemudoma diskvalificiran. 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Agresivnost 

• Vodniki takšnih psov morajo pred 
naslednjim tekmovanjem ali izpitom 
dokazati, da so ponovno opravljati 
preizkušnjo IPS B-BH za psa spremljevalca, 

 

• Diskvalifikacija se na dan preizkušnje s 
strani sodnika vpiše na ocenjevalne liste in 
delovno knjižico, 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

 

Agresivnost / Delovna knjižica  

 

• Vpis: »Diskvalifikacija – pomanjkljiva 
socializacija, pes mora ponovno opravljati 
izpit  B-BH 

• Sodnik ocenjevalne liste z vpisano 
diskvalifikacijo pošlje Komisiji za šolanje, 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Ponovno opravljanje preizkusa 

 

• KzŠ vodniku sporoči termin in kraj 
ponovnega opravljanja preizkusa za psa 
spremljevalca,  

 

• o tem pa obvesti tudi sodnika, ki je izdal 
diskvalifikacijo  
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Izvajanje kontrole identitete 

• Kontrola identitete je nujen sestavni del 
preizkusa značaja, 

 

• Ta se izvede tako, da se pomočjo čitalnika 
odčita njegovo številko mikročipa 

 

• Izvede jo za to usposobljena oseba 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Izvajanje kontrole identitete 

 

• Psi, katerih identitete ni mogoče jasno 
ugotoviti, ne smejo sodelovati na nobeni 
tovrstni prireditvi, 

• Takšnega psa se ponovno napoti na  

      čipiranje. 

 

 

 

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf


Navodila za programe nižjih stopenj 

STRELOPLAHOST 

 

• Strelo plahost pri programih IPS A, 
A1, IPS B-BH in BGH 1-3 

SE NE PREVERJA  

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf


Navodila za programe nižjih stopenj 

DISKVALIFIKACIJA 

Če pes med izvajanjem izpita zapusti vodnika 
ali vadišče oz. ni pod vodnikovo kontrolo ter 
se tudi na tretji vodnikov poziv ne odzove in 
ne vrne k njemu, je treba tekmovalni par 
diskvalificirati oz. izločiti iz nadaljnjega poteka 
preizkušnje 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

DISKVALIFIKACIJA 

• Če sodnik med potekom samega izpita 
ugotovi nešportno vedenje vodnika, (npr.če 
je ta alkoholiziran, nosi s seboj motivacijske 
predmete in/ali hrano), 

 

• Če ugotovi kršitve tega pravilnika, kršitve 
določil o zaščiti živali ali moralno sporno 
vedenje vodnika, mora tekmovalni par 
diskvalificirati oz. izločiti iz nadaljnjega 
poteka preizkušnje. 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

Druga določila 

 

Psi, ki so vpisani v slovensko rodovno knjigo 
(SLR) oz. so v polnem ali delnem lastništvu 
državljana Republike Slovenije morajo  

izpit B-BH opraviti pri slovenskem sodniku v 
Republiki Sloveniji. 
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Navodila za izpite nižjih stopenj 

Odpoved prireditve 

• V primeru odpovedi mora organizator 
izpitov/tekmovanja obvestiti KzŠ in sodnika 7 
dni pred rokom prireditve,  

 

• V nasprotnem primeru organizator prireditve 
ostane brez vplačane kavcije za izpite, če 
prireditev odpade. 
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DRUGA DOLOČILA SKLEPOV ZBORA 
SODNIKOV ZA DELO TER KzŠ 

NOVOSTI V LETU 2018 

NA TEKMOVANJIH PO PROGRAMIH NIŽJIH 
STOPENJ  SE TEKMUJE PO PROGRAMIH  

IPS A, A1 in BGH 1-3 
 

Tekmovanja po programu B-BH se dopustijo v 
prehodnem obdobju do 30.6. 2018.  

 

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf


DRUGA DOLOČILA SKLEPOV ZBORA 
SODNIKOV ZA DELO TER KzŠ 

  

- Vsi vodniki, ki  imajo izpit B-BH opravljen   

   do 31.12.2017 bodo lahko nastopili na   

   tekmovanjih  po programu BGH 1 ,  

- v primeru pozitivnega rezultata se bo izpit  
priznal, 

Samo v tem primeru ni potrebno plačilo izpita   
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DRUGA DOLOČILA SKLEPOV ZBORA 

SODNIKOV ZA DELO TER KzŠ 

- Izpiti se lahko  opravljajo tudi na tekmovanjih      
razen IPS B-BH, 

- Izpiti se ne morejo opravljati na CACT in CACIT, 
-   

- Organizator mora te izpite vpisati ločeno od   
tekmovanja prav tako je plačilo izpitov obvezno  
in je ločeno od startnine na tekmovanju, 

 

- Sodniku se strokovno delo iz naslova izpitov  
na tekmovanjih ne izplačuje. 
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DRUGA DOLOČILA SKLEPOV ZBORA 
SODNIKOV ZA DELO TER KzŠ 

NOVOSTI V LETU 2018 

 

TEKMOVANJA V SLEDENJU SE ORGANIZIRAJO V 

 SOBOTO IN NEDELJO  
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IZPIT IPS A 

Točkovanje 

Vaja 1 Vodljivost na povodcu 30 točk 

Vaja 2 Obnašanje psa v skupini 20 točk 

Vaja 3 Sedenje z ustavljanjem 20 točk 

Vaja 4 Prostor in odpoklic 20 točk 

Vaja 5 Odlaganje z motenjem 10 točk 

Skupaj   100 točk 
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IZPIT IPS A 

POHVALE 

- Pohvala psa je dovoljena le po vsaki 
končani vaji v “Osnovnem položaju“ 

 

- Vendar pa mora biti med kratko pohvalo ter 
med novim začetkom vaje zaznaven premor 

  (ca. 3 sekunde) 
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IZPIT IPS A 

Sedenje z ustavljanjem 

- Vodnik se od psa se oddalji 15 korakov, 

Prostor in odpoklic 

- Vodnik se oddalji 30 korakov, 

Odlaganje z motenjem  

- Vodnik se oddalji 30 korakov (lahko je 
obrnjen proti psu) 

- Ko je pes v OP vodnik v psu pripne /odpne 
varovalni povodec. 
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 TEKMOVALNI PROGRAM  

A1 

 

 

 

 

 

Vaja 1 Prosta vodljivost 20 točk 

Vaja 2 Prosta v gibanju in odpoklic 20 točk 

Vaja 3 Stoj med hojo 20 točk 

Vaja 4 Skupina oseb 20 točk 

Vaja 5 Odlaganje z motenjem 20 točk 

Skupaj   100 točk 
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TEKMOVALNI PROGRAM  

A1 

 Izvedba posameznih delov izpita 

• Vodniki vaje poslušnosti opravljajo v paru, 

• V kolikor je število neparno, lahko delajo v 
trojki, oziroma mora organizator preskrbeti 
rezervnega psa, 

• Pri prijavi je pes v OP , pripet na povodcu,  

• En vodnik s psom opravlja vaje poslušnosti, 
drugi pes opravlja vajo odlaganja. 
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IPS A2 
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IPS B-BH 

 

 

 

 

 

Vaja 1 Vodljivost na povodcu 30 točk 

Vaja 2 Prosta vodljivost 30 točk 

Vaja 3 Sedenje z ustavljanjem 15 točk 

Vaja 4 Prostor in odpoklic 15 točk 

Vaja 5 Odlaganje z motenjem 10 točk 

Skupaj   100 točk 

file:///C:/A-TISKARNA CS TISK/KOMISIJA ZA ŠOLANJE/OBRAZCI ZA SPLETNIK/Vpisnica novega člana.pdf


BGH 1 

Vaja 1: Vodenje na povodcu       30 točk 

Vaja 2: Prosta vodljivost        30 točk 

Vaja 3: Sedi v gibanju        15 točk 

Vaja 4: Prostor v gibanju in odpoklic 15 točk 

Vaja 5: Odlaganje z motenjem   10 točk 

 

Skupaj:                                                       100 točk 
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BGH-2 

Vaja 1. Vodljivost na povodcu      20 točk 

Vaja 2. Prosta vodljivost                  20 točk 

Vaja 3. Sedi v gibanju                      15 točk 

Vaja 4. Prostor in odpoklic             15 točk 

Vaja 5. Prinašanje prinosila            10 točk 

Vaja 6. Naprej z uleganjem           10 toč 

Vaja 7. Odlaganje z motenjem     10 toč 

SKUPAJ                                             100 točk 
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BGH-3 

Vaja 1. Prosta vodljivost                                         20 točk 

Vaja 2. Sedi v gibanju                                              10 točk 

Vaja 3. Prostor in odpoklic                                     10 točk 

Vaja 4. Stoj v gibanju                                               10 točk 

Vaja 5. Prinašanje prinosila                                    15 točk 

Vaja 6. Prinašanje prinosila čez plezalno steno(140cm) 15 točk 

Vaja 7. Naprej z uleganjem                                      10 točk 

Odlaganje z motenjem                                             10 točk 

SKUPAJ 100 točk 
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BGH 1 - 3 

Splošna določila 

• Sodnik, da znak za začetek posamezne vaje.. 

• V kolikor pes posamezne vaje ne izvede po tretjem 
podanem povelju, se vaja zaključi (ocena 0 točk), 

 

• Kratka pohvala je dovoljena po zaključku vsake vaje 
in izključno v osnovnem položaju, 

 

• Prosta vodljivost je nujna tudi na morebitnih kratkih 
poteh med posameznimi vajami,  

 

• Sprostitev ali igra nista dovoljeni. 
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BGH 1 - 3 

  

Vodljivost na povodcu :  BGH 1 in BGH 2 

  Prosta vodljivost : BGH 1,2,3 

 

- Prijava sodniku BGH 1 in BGH 2 : vodnik 
se z navezanim psom v  OP 

 

-    BGH 3 : v prosti vodljivosti v OP 
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BGH 1 - 3 

SKUPINA BGH 1 - 3  

- Po navodilu sodnika se vodnik skupaj s 
psom giblje skozi premikajočo se 
skupino ljudi, sestavljeno iz naj-manj 4 
oseb, … 

 

- BGH 1 – pri prosti vodljivosti ni skupine 
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BGH 1 - 3 

Sedi v gibanju :  

- Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim 
nenavezanim psom v prosti vodljivosti.. 

 

- Po 10-15 korakih sledi povelje »sedi« 

- Vodnik se odmakne 15 korakov se vodnik  
ustavi in obrne proti psu…  
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BGH 1 - 3 

   Prostor v gibanju in odpoklic : 

- Iz osnovnega položaja gre vodnik s nenavezanim 
psom v prosti vodljivosti v smeri naravnost 

- Po 10 do 15 kor .„ prostor“  (vodnik se oddalji      
30 kor)   

- Po navodilu sodnika, da vodnik psu  povelje 
»sem« ali uporabi ime psa 

- Pes mora z veseljem, hitro in neposredno priteči 
do vodnika in sesti predenj  

  ali nemudoma za-vzeti osnovni položaj 
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BGH 2 - 3 

Prosto prinašanje lesenega prinosila 

 

-   Uporablja se lesen vodnikov predmet 

 

- Iz poravnanega osnovnega položaja vodnik 
vrže lastno leseno prinosilo približno 10 
korakov daleč.. 
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BGH  3 

Prinašanje prinosila čez plezalno steno 
(140cm) - lesen vodnikov predmet 

- Vodnik zavzame osnovni položaj 4 metre od  
plezalne stene.., 

 

- Iz poravnanega osnovnega položaja vrže 
lastno leseno prinosilo čez plezalno steno.. 
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BGH 3 

  Stoj v gibanju: 
- Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim nenavezanim 

psom v prosti vodljivosti v smeri naravnost.. 

- Po 10-15 korakih mora pes na vodnikov ukaz »stoj« 
nemudoma in ravno obstati na mestu, brez da vodnik 
spremeni tempo gibanja, ga prekine ali se ozre. 

-  Po  15 korakih se vodnik ustavi in se obrne proti psu 

- Po znaku sodnika se vodnik vrne k psu in se postavi na 
njegovo desno stran..  

- Na vodnika povelja v OP 
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BGH 2 - 3 

     Naprej z uleganjem: 
- Iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v  

prosti vodljivosti v določeni smeri naravnost naprej, 

- Po 10 do 15 korakih da psu, sočasno z enkratnim gibom 
roke povelje »naprej«, sam pa obstane,  

- Pes mora brez oziranja teči naprej v ravni liniji najmanj 
30 korakov. 

- Na sodnikov znak, vodnik poda povelje »prostor« 

- Vodnik lahko drži roko dvignjeno tako dolgo, dokler pes 
ne leži.. 

- Na znak sodnika gre vodnik do psa ... 
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BGH 1 - 3 

Posebnosti pri vajah BGH 1-3 

Odlaganje z motenjem:  

  

Odlaganje z motenjem BGH 1-3  

 NI PRIVEZA  
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BGH 1 - 3 

Odlaganje z motenjem   

- Vodnik je s hrbtom obrnjen proti psu 

BGH 1 - V kolikor se pes odmakne za več kot 3 metre 
od dodeljenega prostora pred zaključkom vaje 3, se 
odlaganje oceni z 0 točkami 

BGH 2 - zaključkom vaje 4, se odlaganje oceni z                

                0 točkami 

BGH 3 - zaključkom vaje 5, se odlaganje oceni z  

                0 točkami 
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BGH-3 

Posebnost pri BGH 3 

Na tekmovanjih po programu BGH 3 sodnik izžreba eno od petih 

različic izvajanja vaj 2 do 6. Vaja 1 je v vsakem primeru prva 
in vaja 7 zadnja. Vrstni red velja za vse tekmovalce. 

Različica 1: Vaje 2 – 4 – 5 – 6 - 3 

Različica 2: Vaje 4 – 3 – 6 – 2 – 5 

Različica 3: Vaje 6 – 4 – 5 – 3 – 2 

Različica 4: Vaje 3 – 2 – 6 – 5 – 4 

Različica 5: Vaje 5 – 6 – 3 – 2 – 4 
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Navodila za programe nižjih stopenj 

 

Navodila za programe nižjih stopenj  

pričnejo veljati s 24.2.2018 in nadomeščajo 
vsa dosedanje Navodila za izpite nižjih 

stopenj, ki so veljala do sedaj. 
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