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PRAVILNIK ZA JESENSKO VZREJNO PREIZKUŠNJO 

‒  SOLMS   ‒ 

z 17. marca 2007 

 

 

 

I. Namen preizkušnje 

 

(1) Preizkušnja Solms je vzrejna preizkušnja. Predstavlja dopolnilno ter razširjeno 

preizkušnjo pomladanske vzrejne preizkušnje Derby.  

(2) Namen in naloga preizkušnje Solms je – tako kot pri preizkušnji Derby – presojanje 

naravnih zasnov mladega psa glede njegove primernosti in bodoče uporabnosti v 

vsestranski lovski praksi in primernosti za vzrejo. Prav tako se ugotavlja tudi dedna 

vrednost njegovih staršev. Poseben poudarek je v preizkušnji namenjen tudi 

splošnemu stabilnemu značaju psa. 

(3) Vzgajanje oz. šolanje psa za praktično lovsko uporabo tako v poljskem kot vodnem delu 

mora biti v tem času v glavnem že zaključeno. Ker se z zaključenim šolanjem 

pogostokrat prekrijejo naravne zasnove psa, se morajo sodniki zelo skrbno 

osredotočiti na presojanje zasnove. 

(4) Predpogoj za dosledno izvajanje preizkušnje je obsežen revir, v katerem je veliko 

pernate divjadi in zajcev/kuncev ter voda s kritjem (ločjem). 

(5) Prepoznavanje dedne vrednosti staršev mladega psa je lažje ugotoviti, če v preizkušnji 

sodeluje več psov istega legla. 

 

II. Prirejanje preizkušnje 

 

§ 1 

 

Jesenska vzrejna preizkušnja Solms se lahko priredi samo v jeseni. Za izvedbo preizkušnje je pristojno 

Društvo ljubiteljev ptičarjev (DLP). 

 

§ 2 

 

(1) Na Solms-u lahko sodelujejo vsi nemški kratkodlaki ptičarji, ki so se skotili po 1. oktobru 

predpreteklega leta in ki so vpisani v vzrejno knjigo (rodovnik) nemških kratkodlakih ptičarjev. 

Sodelujejo lahko tudi ptičarji drugih pasem, ki imajo FCI-dokumente. 

(2) Psi, ki so stari več kot 20 mesecev – v kolikor na preizkušnji sodelujejo več kot trije psi – naj se 

preverjajo skupaj v skupini. 

 

§ 3 

 

(1) Načeloma naj se preizkuša pse v predmetnih skupinah, vendar je klubu dovoljeno, da se 

poslužuje tudi drugačnih določil. 

(2) Če poteka preizkušnja tako, da ena sodniška skupina treh sodnikov presoja vse njej dodeljene 

pse v vseh predmetih, potem lahko na enodnevni preizkušnji v eni skupini sodeluje največ 6 

psov.  
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III. Izvedba preizkušnje 

Splošno 

 

§ 4 

 

(1) Pse je potrebno ocenjevati v vseh predmetih posamično. Vsakemu psu se lahko večkrat da 

priložnost, da dokaže svoje znanje (zasnove, sposobnosti). V poročilu (formularju) je 

potrebno označiti oz. vpisati vse pomembne podrobnosti. 

(2) Psi so lahko ocenjevani v eni skupini v vseh predmetih, lahko pa so ocenjevani tudi v 

ločenih predmetnih skupinah ‒ to je za poljsko in vodno delo. Če se psa ocenjuje po 

predmetnih skupinah, potem je pri ocenjevanju uporabe nosu in poslušnosti oz. 

ubogljivosti bolj odločujoča ocena sodniške skupine za poljsko delo kot ocena sodniške 

skupine za vodno delo. 

 

Predmeti ocenjevanja 

 

§ 5 

 

Na jesenki vzrejni preizkušnji Solms se preizkuša delo psa pri naslednjih predmetih: 

 

1. Poljsko delo 

Nos 

Iskanje 

Stoja 

Delo (po sledu perjadi) s perjadjo (jerebica, fazan), vključujoč prinašanje perjadi ali: 

iskanje izgubljenega in prinašanje sveže ustreljene jerebice (fazana), katere padec pes ni 

zaznal s svojim očesom ali: 

prinašanje pernate divjadi po vlečki. 

2. Vodno delo 

Iskanje izgubljenega v vodi s kritjem (ločjem) 

Šarjenje za raco v vodi s kritjem (ločjem) 

3. Vlečka dlakaste divjadi (zajec/kunec) 

4. Načini prinašanja 

a) zajca ali kunca 

b) race 

c) jerebice / fazana /  race 

5. Vodljivost 

6. Ubogljivost oz. poslušnost 

7. Veselje do dela 

8. Načini gonje: 

sledoglasnost, vidoglasnost, nemo, vprašljivo 

 

Po možnosti je treba oceniti tudi način gonje (sledoglasnost, vidoglasnost, vprašljivo, nemo, 

lažna glasnost (kresanje)). Sledoglasna, vidoglasna ali nema gonja se lahko ocenjuje samo pri 

gonji zajca/kunca ali lisice. Način gonje pri dlakasti divjadi je potrebno posebej vpisati na 

ocenjevalni list (formular). 
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Pri ocenjevanju uporabe nosu, poslušnosti oz. ubogljivosti in sodelovanja v vodnikom se morajo 

predmetne skupine med seboj uskladiti. V nejasnih primerih so odločujoče ocene v predmetni skupini 

»poljsko delo«. 

 

Poljsko delo 

 

Pri poljskem delu je bistveno presoditi uporabo nosu, zanesljivo in hitro  ter tekoče, vztrajno in načrtno 

iskanje. Pri presoji zasnove psa, ki se udeleži preizkušnje Solms, je na splošno (v nasprotju s preizkušnjo 

Derby) potrebno upoštevati višjo stopnjo zrelosti in večjo izkušenost psa. 

 

Nos: 

(1) Ocenjevanje uporabe nosu je najpomembnejši, a hkrati tudi najzahtevnejši del preizkušnje v 

poljskem delu. Uporaba nosu se lahko posredno oceni le na osnovi dobrega opazovanja 

številnih znakov, za kar je potreben visok nivo znanja in bogate izkušnje sodnikov. Sodniki 

morajo ustrezno upoštevati tudi vsakokratne okoliščine kot sta npr. podrast, veter ipd. 

Pri psih z  občutljivim nosom je način dela zaznamovan z njihovo uporabo nosu. Takšni psi 

obračajo nos v veter, kratko nakazujejo dah sledi divjadi ali ptic, ob stoji na divjad okušajo 

(žvečijo) dah divjadi, hitro najdejo, dobro natezajo in znajo z zagotovostjo nakazati divjad. 

Nekoliko bolj vodoravna kot navzdol obrnjena drža glave je znak za  dobro uporabo nosu in 

lahko pomaga pri  presoji dobre kvalitete nosu. 

 

Iskanje: 

(1) Iskanje naj bo živahno, sistematično, načrtno, enakomerno in vztrajno. Nikakor naj ne bo 

neskoncentrirano, nestalno in usmerjeno samo z očmi. Način iskanja naj zaznamujeta dobra 

uporaba nosu in volja do dela. Iskanje je potrebno oceniti z višjo oceno, če se je pes prilagodil 

terenu in vetru. Dobra pokritost terena, pravilno obračanje v veter, pravilno približevanje kritju 

so prav tako pomembni faktorji ocenjevanja, kakor tudi terenu in podrasti prilagojena hitrost 

iskanja ter vztrajno iskanje v galopu. Z načinom iskanja lahko ugotovimo značaj, 

uravnovešenost in notranjo mirnost psa.  

 

Stoja: 

(2) Pes naj ob najdeni, trdno pritajeni, pernati divjadi obstoji ali leži tako dolgo dokler do njega ne 

pride njegov vodnik ali dokler divjad sama ne zbeži ali odleti. Stoja psa naj bo izrazita 

(prepričljiva). Kratko nakazovnaje ne zadostuje. Stoja se ocenjuje samo takrat, kadar pes 

dejansko obstoji na divjad. Pokazatelji zelo dobre stoje so: trdna stoja na primerni oddaljenosti, 

samostojno natezanje, načrtno obkrožanje in blokiranje divjadi. Izrazita ponavljajoča stoja brez 

divjadi (stoja na prazno) je pokazatelj negotove uporabe nosu in se mora oceniti kot 

»pomanjkljivo«. 

V kolikor na terenu ni bilo dovolj pernate divjadi, da bi se lahko ocenila stoja psa, se lahko pri 

ocenjevanju ustrezno upošteva tudi njegova stoja na dlakasto divjad. 

(3) Če je le mogoče, naj se pred psom odstreli kos pernate divjadi. V kolikor to ni mogoče, naj se 

za presojo občutljivosti na stel strelja med iskanjem pri poljskem delu – brez da bi pes imel stik 

z divjadjo. Pri predmetu stoja se ne ocenjuje umirjenost psa ob strelu.  

(4) Če je le mogoče, naj pes prinese sveže ustreljeno pernato divjad. 

a) Delo z obperuteno jerebico se ocenjuje, ko pes izdela sled jerebice (fazana), ko najde 

perjad in jo prinese k svojemu vodniku.  
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b) Če pes nima možnosti, da bi delal s pernato divjadjo in jo prinesel k vodniku, potem se 

lahko ocenjuje iskanje in prinašanje sveže ustreljene perjadi, ko pes padca pernate divjadi 

ni zaznal oz. videl. 

Sodniki se lahko prosto odločijo in za to delo izberejo drugega psa, če je pes, ki trenutno 

opravlja iskanje, videl pernato divjad pasti. 

Vodniku je treba pokazati približno mesto, na katero je padla pernata divjad. Pes mora biti 

ca. 40 m od mesta nastrela pripet na jermenu.  

Pes naj najprej kratek čas išče pred puško vodnika, nato naj z nadzorovanim načinom 

iskanja  in nizkim nosom nakaže vodniku, da želi najti divjad. 

Pri tem delu se ocenjuje način, kako se je pes te naloge lotil. 

c) V kolikor možnosti a) in b) niso dane, oz. če pes pri svojem delu pod točko b) divjadi ni 

našel, potem mu je treba položiti vlečko pernate divjadi (jerebica, fazan ali raca). 

1) Vlečko, dolžine 150 m, mora položiti eden izmed sodnikov na poraščenih tleh v smeri vetra. 

Pri tem mora uporabiti dve topokotni kljuki. Razdalja med posameznimi vlečkami mora 

povsod biti vsaj 100 m. Na koncu vlečke mora sodnik pustiti po možnosti sveže ustreljeno 

pernato divjad, le-te ne smete pokriti ali položiti v talno vdolbino. Nato  naj se sodnik  v 

ravnem podaljšku vlečke umakne in  tako skrije, da ga pes, ki opravlja preizkušnjo, ne more 

videti oz. zaznati. Vlečeno pernato divjad mora odstraniti z vrvi vlečke in jo prosto položiti 

predse. Sodnik psu ne sme onemogočiti, da bi zaznal ta kos divjadi. Pes polaganja vlečke 

ne sme videti. Vodnik lahko zahteva, da se psu vlečen kos perjadi položi za prinašanje. V 

kolikor bo vodnik koristil to možnost, mora o tem seznaniti sodnike pred pričetkom 

preizkušnje. 

Na željo vodnika se lahko vlečke ustvarijo le z enim kosom pernate divjadi. Vlečen kos 

pernate divjadi je na vsak način treba odstraniti z vrvi vlečke še preden pes prične s svojim 

delom. 

2) Vodnik sme prvih 20 m vlečke imeti psa na jermenu, potem ga mora spustiti z jermena in 

obstati. Če se pes vrne k vodniku, brez da bi divjad našel ali če ponovno samostojno ne 

zazna vlečke divjadi, ga lahko vodnik le še dvakrat da na vlečko. Kot dajanje psa na vlečko 

se razume vsako ukrepanje vodnika, s katerim psa pozove k delu na vlečki. 

3) Od psa se zahteva voljno, hitro in samostojno iskanje in najdba, hitro pobiranje divjadi, 

prinašanje divjadi z veseljem, brez da bi pri tem delu nanj vplival vodnik. Delo na vlečki se 

nikakor ne sme presojati kot delo na sledu. Z delom na vlečki se namreč ugotovi 

pripravljenost psa za iskanje in prinašanje divjadi ter njegovo veselje do dela. Ob tem delu 

je treba oceniti, kako se pes pripravi na nalogo, ali želi divjad najti in prinesti in ali divjad 

sploh prinese svojemu vodniku. 

4) Izvajanje prinašanja, ki je opisano pod točko a), b) in c) (kako pes divjad prime, nosi in 

odloži) se oceni pri predmetu »načini prinašanja« (člen 9).  

5) Če je pes pri svojem delu na vlečki ali pri prinašanju divjadi zaradi izrednih okoliščin 

kakorkoli moten, potem je prepuščeno presoji sodnikov, ali mu omogočjio novo vlečko. V 

takšnih primerih se prva vlečka ne vrednoti. 

6) Če pes pri iskanju fazana/jerebice, ki je padla v kritje, ali pri delu na vlečki pernate divjadi 

svojemu vodniku kasneje prinese obperutenega fazana/jerebico in izkaže dobro ali zelo 

dobro delo, se to njegovo – zelo dragoceno – delo tudi ovrednoti.  
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Vodno delo 

§ 7 

 

V tej predmetni skupini se ocenjujejo predmeti v naslednjem vrstnem redu: 

strelomirnost,  

prinašanje izgubljene divjadi iz vode z bogatim kritjem,  

šarjenje za raco v vodi z bogatim kritjem,  

načini prinašanja race. 

 

Če je pes pred tem uspešno opravil več preizkušenj, se lahko iz le-teh prenese najboljša ocena pri 

predmetu »šarjenje za raco v vodi z bogatim kritjem«. 

 

Če pes med potekom celotnega vodnega dela naključno najde živo raco, se to delo upošteva v tej 

preizkušnji. Ocena, ki jo je dobil pred tem, se v takšnem primeru ne prenese in nima vpliva na končno 

oceno. Takšno postopanje se mora v ocenjevalnem poročilu posebej navesti. 

 

1. Strelomirnost 

 

(a) Obstreljeno raco je treba, tako da pes to vidi, po možnosti vreči daleč  na odprto vodo. Nato 

se psu ukaže, naj raco prinese k vodniku. Pes, ki v roku ca. ene minute po izrečenem povelju 

ni pričel z iskanjem v vodi, ne sme nadaljevati s preizkušnjo v vodi. 

(b) Medtem ko pes plava proti raci, se sproži strel s šibrovko (šibrenico) v vodo v smeri race. Pes 

mora tedaj raco samostojno prinesti k vodniku (brez da bi vodnik kakorkoli vplival na psa, če 

le-ta napačno izvaja svoje delo). Če lovec oz. strelec ne ustreli v vodo, se mora postopek 

ponoviti, četudi je pes raco prinesel. 

(c) Pes, ki je v tem delu preizkušnje odpovedal, ne sme nadaljevati s preizkušnjo v vodi. 

(d) Če se pes izkaže kot streloplah, se stopnja njegove občutljivosti na strel ustrezno označi v 

skladu z določilom § 11, točka 1. 

 

2. Iskanje izgubljene pernate divjadi v vodi z bogatim kritjem (ločjem) 

 

(a) Iskanje izgubljenega v vodi z bogatim kritjem se izvede takoj za preverjanjem strelomirnosti. 

(b) Sveže ustreljeno raco je treba vreči v kritje oz. ločje, tako da pes meta race ne vidi, prav tako 

race, ki leži na vodi, ne sme videti z brega. Raco je treba namestiti tako (otok, nasproti ležečo 

obrežje, ločje), da mora pes preko vodne čistine priplavati do kritja. 

(c) Vodniku, ki se nahaja na mestu, ki je vsaj 30 m oddaljeno od race, je treba pokazati približno 

smer kjer leži raca. Pes mora s tega mesta pričeti s samostojnim iskanjem race in jo 

samostojno prinesti svojemu vodniku (brez da bi vodnik kakorkoli vplival na psa, če le-ta 

napačno izvaja svoje delo). 

(d) Vodnik lahko psu pomaga in ga usmerja, vendar če psu daje nenehna povelja, ustreli ali vrže 

kamen v smeri  kjer leži raca, s tem psu znižuje oceno. 

(e) Pes, ki v tem delu preizkušnje ni dobil vsaj ocene »zadovoljivo«, ne sme nadaljevati s 

preizkušnjo v vodi. 

(f) Pes, ki race pri prvi najdbi ni samostojno prinesel k vodniku (brez da bi vodnik kakorkoli vplival 

na psa, ko je le-ta napačno izvajal svoje delo), ne more uspešno opraviti preizkušnje. V tem 

primeru se tudi »iskanje izgubljenega v vodi z globokim kritjem« oceni kot »nezadostno«. Če 

pes raco vidi oz. zazna, se to šteje, kot da jo je našel.  
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(g) Če pes pri svojem iskanju naleti na živo raco, je treba njegovo delo oceniti v skladu s točko 3, 

ki se nanaša na »šarjenje za raco v vodi z bogatim kritjem«. Če se je delo psa ocenilo z oceno 

»zadostno«, je nato treba preizkušnjo pri predmetu »iskanje izgubljenega v vodi z globokim 

kritjem« ponoviti z raco, ki mu je bila prvotno nastavljena. 

 

3. Šarjenje za raco v vodi z bogatim kritjem (ločjem) 

 

(a) Raco je treba izpustiti v kritje, brez da se nastrel zaznamuje. Te izpustitve pes ne sme videti ali 

zaznati. 

(b) Po izpustitvi race pripeljejo sodniki vodnika na mesto, ki je za streljaj oddaljeno od kraja 

izpustitve oz. od kraja, kjer se raca nahaja in mu pokažejo smer nahajanja race. Na tem mestu 

vodnik ukaže psu, da lahko prične z iskanjem. 

(c) Pes mora raco iskati in najti samostojno. Vodnik lahko psa pri delu usmerja in vzpodbuja, 

vendar nenehno vplivanje psu znižuje oceno. 

(d) Takoj ko pes raco potisne iz kritja in jo zasleduje z očmi, sme vodnik ali druga upravičena oseba 

raco odstreliti, v kolikor ni ogrožena varnost sodelujočih v preizkušnji. 

(e) Ustreljeno raco mora pes samostojno prinesti (brez da bi vodnik kakorkoli vplival na psa, če 

le-ta napačno izvaja svoje  delo). 

(f) Sodniki naj delo psa prekinejo, takoj ko so si oblikovali dokončno oceno. To velja tudi v 

primerih, ko raca ni bila odstreljena pred psom ali če so sodniki dobili vtis, da pes ni zadostil 

zahtevam pravilnika. V prvem primeru se ca. 30 m pred psa na vodo vrže raca, tako da pes 

meta race vidi in jo mora nato samostojno prinesti k vodniku (brez da bi vodnik kakorkoli 

vplival na psa, če le-ta napačno izvaja svoje delo). 

(g) Pes, ki odstreljene, zgrabljene ali na zanj viden način vržene race pri prvem iskanju in najdbi 

ni samostojno prinesel k vodniku (brez da bi vodnik kakorkoli vplival na psa, če le-ta napačno 

izvaja svoje delo), ne more preizkušnje opraviti pozitivno. V takšnem primeru pes ne more biti 

pozitivno ocenjen tudi pri predmetih »iskanje izgubljenega v vodi z globokim kritjem« in 

»šarjenje za raco v vodi z bogatim kritjem«. Če je pes raco videl oz. zaznal, se to šteje, kot da 

jo je našel. 

 

4. Prinašanje race 

 

(a) Pri predmetu »načini prinašanja« se ocenjujejo vsa prinašanja psa pri vodnem delu. Ocenjujejo 

se priučene sposobnosti prinašanja, to so: pobiranje, prinašanje (prijem) in način odložitve 

pernate divjadi. 

(b) Če pes prineseno raco odloži  – npr. zato, da se otrese – potem lahko za takšno prinašanje dobi 

najvišjo oceno »dobro«. Če pes pred njim odstreljeno ali v vodo vrženo raco sprva neprimerno 

zagrabi  (npr. za glavo, perut ali rep) in nato na kopnem svoj prijem popravi, brez da bi se ob 

tem otresel, nakar raco prinese, se usede in jo pravilno odda, potem pes, zato ker je popravil 

oz. izboljšal svoj prijem,  dobi slabšo oceno le v tem primeru, če bi mu še živa raca – zaradi 

takšnega popravljanja prijema –  lahko pobegnila. 

(c) Kot napaka se ne šteje, če pes pri otresanju raco obdrži v gobcu. 

(d) Pri ocenjevanju prinašanja je treba paziti, da pes raco vodniku prinese na predpisan način, se 

usede in jo pravilno odda. Pri ocenjevanju načinov prinašanja race je treba upoštevati vsa 

prinašanja psa pri vodnem delu.  
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(e) Če se posamezno delo pri prinašanju race oceni kot »pomanjkljivo«, »nezadostno« ali 

»neocenjeno«, se lahko skupna ocena za prinašanja race glasi le »nezadostno« ali 

»neocenjeno«. 

(f) Pes mora pri vodnem delu vsako najdeno ali zagrabljeno raco samostojno prinesti k vodniku 

(brez da bi vodnik kakorkoli vplival na psa, če le-ta napačno izvaja svoje delo). Vodnikova 

pohvala psa med njegovim prinašanjem race se ne šteje kot prepovedano vplivanje, če pes v 

tem trenutku prinašanje pravilno izvaja.  

(g) Če psa med prinašanjem zmotijo nenavadne okoliščine, mu lahko sodniki po njihovi prosti 

presoji dajo dodatno možnost prinašanja race, ki je bila zanj nastavljena ali pred njim 

ustreljena. 

 

Vlečka dlakaste divjadi 

§ 8 

 

(1) Delo na vlečki dlakaste divjadi se po možnosti preverja s sveže ustreljenim zajcem ali kuncem. 

Vlečke položi sodnik na preglednem terenu v smeri vetra (z vetrom v hrbet) najmanj 350 m 

daleč, pri tem mora uporabiti dve topokotni kljuki. Razdalja med posameznimi vlečkami mora 

biti povsod vsaj 100 m. Vlečen kos divjadi ali sveži kos divjadi iste vrste se na koncu vlečke 

prosto položi. Sodnik divjadi ne sme pokriti ali položiti v talno vdolbino. Nato naj se sodnik v 

ravnem podaljšku vlečke odstrani in tako skrije, da ga pes, ki opravlja preizkušnjo, ne vidi oz. 

zazna. Tam mora divjad odstraniti z vrvi vlečke in jo prosto položiti predse. Sodnik psu ne sme 

onemogočiti, da bi zaznal ta kos divjadi. Pes polaganja vlečke ne sme videti. Vodnik lahko 

zahteva, da se njegovemu psu vlečen kos divjad položi za prinašanje. V kolikor bo vodnik koristil 

to možnost, mora o tem seznaniti sodnike pred pričetkom preizkušnje. Na željo vodnika se 

lahko vlečke položijo le z eno vrsto divjadi. Vlečen kos divjadi je na vsak način treba odstraniti 

z vrvi vlečke še preden pes prične s svojim delom. 

(2) Vodnik sme prvih 50 m vlečke imeti psa na jermenu, potem ga mora spustiti z jermena in 

obstati. Če se pes vrne k vodniku, brez da bi prinesel plen, ali če ponovno samostojno ne 

povzame vlečke divjadi, ga lahko vodnik le še dvakrat da na vlečko. Kot vodnikov poziv dajanja 

psa na vlečko se razume vsako ukrepanje vodnika, s katerim psa pozove k delu na vlečki. 

(3) Od psa se zahteva voljno, hitro in samostojno iskanje in najdba, hitro pobiranje divjadi, 

prinašanje divjadi z veseljem, brez da bi pri tem delu nanj vplival vodnik. Z delom na vlečki se 

ugotovi pripravljenost psa za iskanje in prinašanje ter njegovo veselje do dela in se nikakor ne 

sme presojati kot delo na sledu. Ob tem delu je treba oceniti, kako se pes pripravi na nalogo, 

ali želi divjad najti in prinesti in, ali divjad sploh prinese k svojemu vodniku. Če se med 

preizkušanjem pojavijo nenavadne okoliščine, je treba upoštevati določila kot pri vlečki 

pernate divjadi (§ 5, odst. 5 c (5)). 

(4) Izvajanje prinašanja, nošenja in oddajanja divjadi se ocenjuje pri predmetu »načini prinašanja«. 

 

Prinašanje 

§ 9 

 

(1) Pri predmetu »načini prinašanja« se ocenjuje izvajanje prinašanja, to so priučene lastnosti psa 

in njegovi načini, kako divjad pobere, prinese in odda.  
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(2) Pravilno pobiranje in nošenje divjadi se kaže v tem, da pes svoj prijem prilagodi vrsti in teži    

divjadi. Kot napaka se šteje, če pes divjad zagrabi, drži ali nese preveč močno ali  preveč     

ohlapno (mlahavo). Kot napaka se šteje mečkanje in se mora na ocenjevalnem listu posebej  

označiti.  

(3) Pravilna oddaja divjadi se kaže v tem, da pes s prinešeno divjadjo pride do vodnika, se brez 

njegovega povelja ali na rahlo ne preveč glasno –izrečeno povelje usede k njemu in divjad tako 

dolgo drži mirno v gobcu, dokler vodnik – brez vsakršne naglice – divjadi ne prime in mu je ne 

odvzame z ustreznim poveljem. 

(4) Vsi trije načini prinašanja – jerebica/fazn/raca (prinašanje pernate divjadi), race in dlakaste 

divjadi – se ocenjujejo posamično. Iz vseh treh ocen se nato oblikuje ena povprečna ocena. Če 

leži povprečna ocena med dvema ocenama, se kot ključna ocena upošteva ocena pri prinašanju 

dlakaste divjadi. 

Primer 1: povprečna ocena 3,5 pri oceni prinašanja dlakaste divjadi 2 ali 3 da skupno oceno za 

način prinašanja 3. 

Primer 2: Povprečna ocena 3,5 pri oceni prinašanja dlakaste divjadi 4 da skupno oceno za način 

prinašanja 4. 

(5) Pes mora pri vsakem predmetu delo opraviti. 

(6) Natrgače, zagrebače, strastne mečkače in skubce je treba izključiti iz preizkušnje. 

(7) Psa, ki divjadi pernate ali dlakaste, ko jo prvič najde ne prinese svojemu vodniku, je prav tako 

treba izključiti iz preizkušnje. 

 

Vodljivost 

§ 10 

 

Vodljivost, ki se je razvila iz zasnove psa, je predpogoj za vse vrste sodelovanja med vodnikom in psom. 

Dobra vodljivosti se kaže v pripravljenosti psa, da je v vsakem trenutku v stiku s svojim vodnikom in da 

prostovoljno izvršuje njegova povelja. 

 

Ubogljivost - poslušnost 

§ 11 

 

(1) Ubogljivost oz. poslušnost razumemo drugače kot vodljivost in sicer kot obliko neposredne 

podreditve vodniku, ki je nastala z vzgojo ali šolanjem psa.  

(2) Ubogljivost, ko pes ni v stiku z divjadjo, se kaže v tem, da vodnik psa pri delu usmerja in da pes 

povelje vodnika (klic, žvižg ali kretnja) zazna, razume in tudi voljno izvrši. Ubogljivost se kaže 

tudi v tem, da se pes pri delu z drugimi psi obnaša mirno in s tem dokaže, da pri lovu ne moti 

svojega vodnika ali drugih lovcev. 

(3) Ubogljivost pri stiku s pernato divjadjo se zahteva le v takšni meri, da pes ne skoči za pobeglo 

perjadjo. Dolgo trajajoča gonja zajca ali kunca, zaradi katere se pes ni mogel udeležiti 

ocenjevanja pri obveznih predmetih v poljskem delu s pernato divjadjo, se šteje kot napaka, ki  

lahko privede celo do izključitve, če se tovrstna napaka večkrat ponovi. 

(4) Ubogljivost je znak temeljitega šolanja in je predpogoj za lovsko uporabnost psa. Ugotavljanju 

ubogljivosti se zato na preizkušnji daje največji pomen. 
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Veselje do dela 

§ 12 

 

Veselje do dela se kaže v volji in neutrudni vnemi, s katero pes izvršuje posamezne delovne naloge. 

Veselje do dela se opazuje in ocenjuje med celotno preizkušnjo. 

 

§ 13 

 

Zajčji sled 

 

(1) Če pes pokaže zadovoljivo delo na sledu zajca/kunca ali lisice, ki je z očesom ni zaznal – ne 

glede na to, ali je to delo vodnik od njega zahteval, ali če je pes delo izvedel naključno –  je 

to delo potrebno ustrezno označiti oz. vpisati v ocenjevalno poročilo. 

(2) Kadar pes opravi zelo dobro delo na sledu zajca se podeli Andrejeva zvezda (Andreas-

Stern), vendar to ne vpliva na preostalo ocenjevanje.  

(3) Pravica pridržka na zajčjem sledu ni dopustna. 

(4) Oceniti je treba le zasnovo za voljo do dela na sledu in zanesljivost sledenja. Kadar se pes 

oglasi, je to potrebno ustrezno označiti v ocenjevalnih listih. 

 

IV. Osnove za ocenjevanje 

§ 14 

 

(1) Ocene pri posameznih predmetih se podeljujejo v skladu z ocenjevalnimi kriteriji, ki so opisani 

v 11. členu Splošnih določil.  

(2) Če imajo druge sodniške skupine možnost, da oddajo oceno o uporabi nosu (npr. sodniške 

skupine, ki ocenjujejo šarjenje za raco pri vodnem delu), potem naj v zaključni presoji svoje 

mnenje dajo na razpolago sodniški skupini za poljsko delo. Končna ocena za predmet »nos« se 

podeli na podlagi presoje sodniške skupine za poljsko delo. Delo na vlečki se ne sme upoštevati 

pri ocenjevanju uporabe nosu (predmet »nos«). 

(3) Vodljivost, ubogljivost in veselje do dela ocenjujejo vse sodniške skupine in nato se v zaključni 

presoji podeli povprečna ocena. Kadar se ocene zaokrožujejo, je odločujoča ocena sodniške 

skupine za poljsko delo. 

(4) Ocena »odlično« se lahko podeli samo v predmetnih skupinah poljsko in vodno delo. 

(5) Razvrščanje psov  v okviru posameznega nagradnega razreda ni dopustno.  

(6) Psi, ki so v svojem vzrejnem letu uspešno opravili Solms, prejmejo ob nagradi zaznamek (J), ki 

pomeni mlad pes (Jugend), (npr. S1 (J)). 

 

§ 15 

 

V vsaki predmetni skupini se morajo dosegati zahtevane minimalne ocene, ki so navedene v spodnji 

ocenjevalni tabeli. 
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Minimalne ocene (minimalni pogoji) 

 

 1. 
nagradni  

razred 

    2.  
    nagradni       
      razred 

3.  
nagradni 

razred 

1. Poljsko delo    

Nos 4 3 2 

Iskanje 4 3 2 

Stoja 4 3 2 

Delo z obperuteno 
jerebico/fazanom 
ali iskanje izgubljenega 
ali vlečka pernate divjadi 
(jerebica/fazan/raca) 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik je sprejel delni zbor sodnikov FCI VII skupine za ptičarje dne 23. septembra 2017 v  LD Boris 

Kidrič in je povzet po pravilniku, sprejetim 17. marca 2007 na skupščini Zveze nemških kratkodlakih 

ptičarjev. Pravilnik začne veljati dne ___________.  

  

2. Vodno delo    

Iskanje izgubljenega v vodi z 
bogatim kritjem (ločjem) 

3 3 2 

Šarjenje za raco v globoki vodi z 
bogatim kritjem (ločjem) 

4 3 2 

3. Vlečka dlakaste divjadi 
(zajec/kunec) 

3 3 2 

4. Načini prinašanja    

Zajec/kunec    

Raca 3 2 2 

Jerebica/fazan/golob/raca    

 
5. Vodljivost 

 
3 

 
3 

 
2 

 
6. Ubogljivost - poslušnost 

 
3 

 
3 

 
2 

 
7. Veselje do dela 

 
3 

 
3 

 
2 
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                                I Z J A V A / E R K L Ä R U N G / S T A T E M E N T / 

          D I C H I A R A Z I O N E / D É C L A R A T I O N / D E C L A R A C I O N  
 

 

ONTARIO d.o.o., izobraževalno in prevajalsko podjetje, s sedežem v Ptuju, Miklošičeva ulica 5, SI-2250 

Ptuj, davčna številka SI13769286, registrirano podjetje za prevajanje, s svojim imenom, žigom in lastnoročnim 

podpisom direktorice in odgovorne osebe Ksenije KOZAR,  jamči za točnost prevoda. 

 

ONTARIO GmbH - Bildungsanstalt und Übersetzungsbüro, mit Firmensitz in Ptuj, Miklošičeva ulica 5, SI-

2250 Ptuj, StIdNr SI13769286, bestätigt durch die Firmenzeichnung und die Unterschrift der Geschäftsführerin, 

Frau Mag. Ksenija Kozar, dass die in deutscher Sprache verfasste Übersetzung im Sinn und Inhalt der 

Originalurkunde gleich gestellt ist. 

 

ONTARIO Ltd. - an education and translation company with its headquarter in Ptuj, Miklošičeva ulica 5, 

SI-2250 Ptuj, tax number SI13769286, cerftifies with its stamp and the autograph of the maneger Ksenija KOZAR 

M.Sc. that the above translation corresponds fully with the original document.  

 

ONTARIO d.o.o., tvrtka za obratovanje i prevošenje, sa sjedištem u Ptuju, Miklošičeva ulica 5, SI-2250 

Ptuj, porezni broj SI13769286, registrirana tvrtka za prevođenje, sa svojim imenom, žigom i vlastoručnim 

potpisom direktorice i odgovorne osebe mag. Ksenije KOZAR,  jamči za točnost prijevoda. 

 

ONTARIO s.r.l. - l'ente per la formazione e traduzioni con la sede legale a Ptuj in via Miklošičeva 5, SI - 

2250 PTUJ, partita IVA SI13769286, registrato con il proprio nome, il timbro e la firma olografa della direttrice e 

persona responsabile Ksenija KOZAR, garantisce la puntualità della traduzione. 

 

ONTARIO S.a.r.l. – Société pour l'éducation et les traductions avec le siège legal  à Ptuj, Rue Miklošičeva 

5, SI – 2250 Ptuj, numéro fiscal  SI13769286, société immatriculée pour les traductions, avec le propre nom, le 

timbre et la signature autographe de la directrice et la personne responsable Mme. Ksenija Kozar, garantit 

l'exactitude de la traduction.  

 

ONTARIO, d. o. o. , la agencia de traducción con el sede en Ptuj, calle Miklošičeva 5, SI-2250 Ptuj, no. 

de identificación fiscal (NIF): 13769286, garantiza y certifica con el sello y con la firma de la directora de la 

empresa Ksenija Kozar que este documento es una traducción exacta del documento oficial redactado en 

esloveno. 
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