
PROGRAM IN OCENJEVANJE VAJ POSLUŠNOSTI- VP I 
 

I. Razdelitev vaj na teoretični in praktični del časovno: 
 Predavanje teorije: 2 ur  
 Vaja hoje ob nogi in vaja stoj v gibanju: 15 ur  
 Prostor (odložitev) med hojo z motenjem: 12 ur  
 Povelje sedi in odpoklic: 8 ur  
 Redni preizkusi (streloplahosti,strelomirnosti): 2 ur  
 Priprava psa in vodnika na izpit: 3 ur  
 Priprava po potrebi psa in vodnika na razstave, telesne ocene itd: 2 ur  
 

II. Vrstni red poveljevanja VP1: 
 Vodljivost na povodcu  
 Vodljivost brez povodca 
 Vaja stoj v gibanju  
 Sedenje med hojo in odpoklic  
 Odložitev (prostor)  
 Strelomirnosti 

 

III. Izpitni program za VP1 s povodcem ter ocenjevanje vaj: 
 
Osnovni položaj psa ob vodniku v mirovanju je vedno sedi. 
Samo na povelje vodnika sme pes spremeniti položaji. Nobena vaja ni opravljena popolnoma, 
če pes pred ponovnim poveljem vodnika samovoljno zapusti, spremeni, ali kakor koli drugače 
vodniku nekontrolirano odpove poslušnost. Ob opravljanju izpita pa se tečajnik predhodno s 
sodnikom lahko dogovori, ali bo opravljal izpitne vaje pod vodstvom sodnika ali inštruktorja, ali 
pa jih bo opravljal sam brez vodstva.  
 

1. Vodljivost na povodcu 
Iz osnovnega položaja, vodnik s pripetim psom na jermenu za vodenje ter ovratnico prične 
vajo. Vajo prične z enakomerno ter dovolj hitro hojo v ravni črti, brez postanka v dolžini 
okoli 40 do 45 korakov. Po prehojeni razdalji, vodnik izvede enega od obratov, levo, desno 
okrog. Po 20 korakih, pospeši tempo hoje do teka in nato po 10 korakih zopet tempo 
upočasni do popolnoma počasne hoje. Gibanje prikazanih vaj teka in počasne hoje ne sme 
biti krajši od 10 korakov. Po prikazani vaji v teku in počasni hoji, mora vodnik v zaporedju 
povelj opraviti še obrat levo in desno. Pes je vedno s svojo prednjo desno plečko v koraku z 
vodnikovim nogam. Pri hoji pes ne sme uhajati ali zaostajati, tudi odmik od vodnikove noge 
je odbitek točk pri opravljeni vaji. Le pri začetnem povelju spremembi smeri in spremembi 
hitrosti hoje sme vodnik uporabiti glasno povelje, pri zaustavitvi vodnika, pa se mora pes 
brez povelja pravilno usesti. Vsaka korekcija ali popravek vodnika ali psa je odbitek točk. 
Vodnik psa pelje pripetega na povodcu, katerega drži v desni roki, povodec mora biti med 
hojo ohlapen in ne sme zategovati pasjega vratu. 
Pri vaji, ki poteka na način, da vodnik prečka s psom grupo štirih ljudi, mora vodnik psa 
peljati skozi skupino tako, da pes ne zavije iz smeri, ali se oddalji od vodnika. Prav tako 
pristop psa k članu skupine, ali ovohavanje kateregakoli iz skupine ni dovoljeno. Med 
posameznimi člani skupine mora biti zagotovljen prostor, da vodnik s svojim psom skupino 
nemoteno prečka, se obrne in vrne na izhodiščno točko. 
Maksimalno št. točk pri tej vaji je 25 točk, minimalno št. točk, da se vajo opravi je 15 točk. 
 

 

2. Vodljivost brez povodca 
Iz osnovnega položaja mora pes, ki ima povodec pritrjen na ovratnici, na povelje živahno 
slediti vodniku. Na začetku vaje mora iti vodnik s svojim psom 30 – 40 korakov naravnost, 
ne da bi se ustavil; nato izvede obrat na levo ali desno okrog in po 10 korakov naredi vsaj 



en obrat na desno in levo. 
Maksimalno št. točk pri tej vaji je 20 točk, minimalno št. točk, da se vajo opravi je 12 točk. 

 

3. Vaja stoj v gibanju  
Iz osnovnega položaja pes na povelje prosto spremlja vodnika. Po desetih do petnajstih 
korakih vodnik poveljuje psu vajo stoj. Pes se mora brezpogojno ustaviti in nepremično stati 
na mestu. 
Maksimalno št. točk pri tej vaji je 15 točk, minimalno št. točk, da se vajo opravi je 9 točk. 

 

4. Sedenje med hojo in odpoklic 
Iz osnovnega položaja pes na povelje prosto spremlja vodnika približno 10 korakov. Z 
enkratnim poveljem sedi, se pes usede, vodnik pa nadaljuje hojo in se od psa oddalji za 20 
korakov. Na povelje sodnika, inštruktorja, ali pa pri delu vodnika samostojno, se sme vodnik 
obrniti proti psu po preteku nekaj sekund. Na znak vodnik odpokliče psa, kateri mora takoj 
priteči in se usesti pravilno pred vodnika. Vsako zavijanje iz smeri, ali vmesno ustavljanje, 
sedenje ali prostor psa med vajo, je pribitek kazenskih točk.  
Maksimalno št. točk pri tej vaji je 20 točk, minimalno št. točk, da se vajo opravi je 12 točk. 

 

5. Odložitev: 
Pred pričetkom prikaza vaj poslušnosti drugega psa se vodnik s psom oddalji za približno 
50 korakov in psa odloži v ležeči položaj. Vodnik pri psu lahko pusti predmet ali kakršnekoli 
druge stvari. Ko se pes uleže, gre vodnik - tako da ga pes gleda - približno 10 korakov proč, 
ne da bi se oziral. Nato obstane in se obrne proti psu. Pes mora ostati na svojem. mestu 
tako dolgo, dokler drugi pes opravlja vaje 1 do 4. Po 4. vaji gre vodnik do psa. 
Maksimalno št. točk pri tej vaji je 20 točk, minimalno št. točk, da se vajo opravi je 12 točk. 

 

6. Strelomirnost: 
Vodniki se z navezanimi psi razporedi v vrsto. Povodci morajo biti popuščeni. Sodnik da z 
razdalje, s katere lahko opazuje vse pse naenkrat, znak za najmanj en strel iz puške. 
Pomočnik - strelec naj bo od psov oddaljen 50 korakov. Pes ne sme pokazati znakov 
panike ali strahu, ne sme se trgati s povodca, cviliti ali se tresti. Lahko pokaže le zanimanje 
do dela. V kolikor pes kaže znake streloplahosti, preizkus za takega psa ponovimo na 
način, da ga vodnik odveže s povodca in če pes po oddanem strelu zbeži od vodnika, je 
utemeljeno streloplah. 

 
 

Program osnovnega šolanja je potrdila Komisija za izobraževanje in izpite na 24. seji 
dne 27. 2. 2018 s sklepom št. 7-1 in Komisija za strokovna vprašanja KZS na 27. seji 
dne 13. 4. 2018 s sklepom št. K3/27/2018.  

 
 
Priloga – ocenjevalni list 

           – shema vodljivosti 

 
 

 



 

                              Ocenjevanje vaj poslušnosti VP 1- 2018 

 
Zaporedna številka  _____________ 

OCENJEVANJE VAJ POSLUŠNOSTI - VP I  

 
prireditelj:________________________ kraj:________________ dne: _____________  
 
pasma:____________________________ ime psa/psice: _______________________ 
 
SLR: ________________ spol: _____________ poležen: _______________________ 
 
vzreditelj: _____________________________________________________________ 
 
vodnik:_______________________________________________________________ 
 
OCENJEVALNA TABELA 

 DISCIPLINE MOŽNE TOČKE 
DOSEŽENE 

TOČKE 

1. VODLJIVOST NA POVODCU  25  

2. VODLJIVOST BREZ POVODCA  20  

3. VAJA STOJ V GIBANJU 15  

4. 
SEDENJE MED HOJO IN 

ODPOKLIC 
20  

5. ODLOŽITEV 20  

6. STRELOMIRNOST DA/NE  

SKUPAJ 100  

  

VP 1 NI OPRAVIL OPRAVIL 

Za uspešno opravljen VP1 mora pes vse discipline opraviti pozitivno in doseči 60% vseh točk. 
Šteje se, da je pes disciplino opravil pozitivno, če je dosegel 60% predpisanih točk za 
predpisano disciplino. Prav tako ne sme kazati nikakršnih znakov streloplahosti, napadalnosti 
ali bojazljivosti. Če pes ali psica ni opravil ene izmed disciplin VP1 ni opravil. 
 

Sodnik:       
      ___________________________________ 
 
OPOMBE: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 


