Testna vprašanja in odgovori za vodnike psa spremljevalca B-BH
1.

Organiziranost Kinološke zveze Slovenije

1.

Kaj pomeni kratica KZS?

KZS = Kinološka zveza Slovenije
KZS je krovna kinološka organizacija v Sloveniji. Lastniki psov so včlanjeni v lovska ali športna kinološka
društva in pasemske klube, ki so združeni pod okriljem KZS. Področja delovanja:
- koordinacija dela pri razvoju kinologije v Sloveniji
- vodi rodovno knjigo in knjigo šolanih psov
- vodi seznam lastnikov čistopasemskih psov, društev, rejcev in registriranih psarn
- organizira in skrbi za strokovno izobraževanje na področju kinologije
- sodeluje in usklajuje delo kinoloških in lovsko kinoloških društev

2.

Kaj pomeni kratica FCI?

FCI = Federation Cynologique Internationale = Mednarodna kinološka zveza,
FCI je mednarodna kinološka organizacija, ki združuje nacionalne kinološke organizacije. Leta 1911 so jo v
Parizu ustanovile Kinološke zveze Belgije, Nemčije, Francije, Nizozemske in Avstrije. Med prvo svetovno vojno
je razpadla in je bila na pobudo Francije in Belgije ponovno ustanovljena leta 1921. FCI ima sedež v Thuinu,
Belgija.

3.

Najvišji strokovni organ KZS je?

Skupni zbor kinoloških sodnikov
Po statutu iz leta 1993 je strokovno delo ponovno ločeno od upravnega dela. najvišji strokovni organ je od tedaj
skupni zbor sodnikov (sodniki za zunanjost in sodniki za delo), ki izmed svojih èlanov izvoli izvršilni strokovni
organ = strokovni svet. Predsednik strokovnega sveta je od volitev leta 2000 g. Jože Vester.

4.

Najvišji strokovni organ na področju šolanja je?

Komisija za šolanje pri KZS.
Naloga te komisije je skrb za celotno realizacijo tekmovanj in izpitov v Sloveniji, predlaga sodnike za sojenje na
prireditvah in skrbi za posamezna področja izobraževanja kadrov na področju šolanja psov. Trenutni
predsednik komisije za šolanje je g. Brane Puš.

5.

Najvišji organ KZS je?

Najvišji organ KZS je skupščina. Skupščina je sestavljena iz predstavnikov članic KZS: kinoloških društev, klubov
in lovsko kinoloških društev.
6.

Temeljni predpis KZS je?

Statut KZS.
Statut KZS je temeljni predpis KZS, v katerem so opredeljene:
- dejavnost in članstvo
- organi KZS in področja njihovega delovanja

- odgovornosti organov in pooblastila
- temeljne ustanovne določbe in določbe o prenehanju delovanja
Statut sprejemajo predstavniki članov na redni letni skupščini. Trenutno veljavni statut je bil sprejet leta 1998.

7.

Katerega leta je bila KZS sprejeta v Mednarodno kinološko zvezo (FCI)?

1992 kot pridružena članica
1995 kot redna članica
Po razpadu Jugoslavije je morala Slovenija kot nova država ponovno zaprositi za članstvo v FCI. zaradi dobrih
strokovnih referenc, da gre pri Sloveniji za kinološko razvito in dobro organizirano državo, smo bili deležni
zaupanja in relativno hitro sprejeti v pridruženo članstvo.
Za zgodovino KZS pa je bil izjemno pomemben dogodek njeno sprejetje v redno članstvo FCI 30. maja 1995.
Tega dne so namreč delegati FCI v Bruslju KZS, ki sta jo kot delegata zastopala Štefan Šinko in Miroslav zidar,
soglasno sprejeli kot polnopravno (federalno) članstvo.

8.

Kaj je kinologija?

Veda, ki se ukvarja s proučevanjem (predvsem rodovniških) psov.

9.

Kje je sedež KZS?

Zapoge 3D, 1217 Vodice

2.

Anatomija in fiziologija, prehrana, zoohigiena, bolezni

10.

Koliko zob ima odrasel pes?

42 zob.
Mladiči imajo 32 zob (kompletno mlečno zobovje), odrasel pes pa ima 42 zob (kompletno zobovje).

11.

Normalna telesna temperatura pri psu je?

Med 38 in 39 stopinj Celzija, merjena v danki.

12.

Katero zaščitno cepljenje je obvezno?

Cepljenje proti steklini.
Psa je obvezno enkrat letno zaščitno cepiti proti steklini. Mladiča cepimo v starosti štirih mesecev in potem
cepljenja ponavljamo do konca življenja psa. Neupoštevanje predpisa o zaščitnem cepljenju psa proti steklini je
sankcionirano.

13.

Katera zaščitna cepljenja so priporočljiva?

Parvoviroza, pasja kuga, leptospirozi in virusnemu hepatitisu.
Poleg cepljenja živali proti steklini, ki je po zakonu obvezno, pse običajno cepimo tudi proti nekaterim kužnim
obolenjem, ki so za pse, če za njimi obolijo, lahko tudi smrtno nevarni Običajno se cepljenje opravi s
polivalentnim cepivom, trikrat v starosti od 8 do 16 tednov in enkrat letna ponovitev pri odraslem psu.

14.

Kaj je displazija kolčnega sklepa?

Genetsko pogojena, prirojena okvara kolčnega sklepa pri psu.
Gre za dedno, lahko pa tudi pridobljeno degenerativno obolenje kolčnega sklepa, pri katerem se sklepna
ponvica in stegnenična glavica ne prilegata več, bodisi po obliki ali velikosti ali pa zaradi ohlapnosti vezi
kolčnega sklepa. Zaradi sprememb v sklepu nastajajo še dodatni degenerativni procesi v kolčnem sklepu:
neravne sklepne površine, kostni izrastki, spremembe na hrustancu, zaradi česar je gibanje vedno bolj oteženo

in boleče. najpogosteje so prizadete velikih psov, ki v zgodnjem razvoju hitro pridobivajo na teži, pri določenih
pasmah pa obstaja genetska predispozicija za nastanek kolčne displazije: labrador, nemški ovčar, rotvajler….

15.

Zakaj moramo odpraviti notranje zajedavce pri psu?

Ker škodujejo zdravju psa in so v določenih primerih nevarni tudi človeku.
Notranji zajedavci so pri psih precej razširjeni; študije kažejo, da je več kot 70% psov invadiranih s katerim od
črevesnih zajedavcev. Pri zdravih živalih ni resnih kliničnih znakov. Najpogostejši notranji zajedavci so gliste in
trakulje.
Okuženi psi z iztrebki neprestano izločajo v okolico jajčeca in druge razvojne oblike, ki pa so običajno zelo
odporne in na prostem preživijo tudi več let. V nasprotju z mnenjem lastnikov teh oblik v pasjih iztrebkih ne
moremo videti s prostim očesom. Psi s samonegovanjem lahko raznesejo razvojne oblike po celotnem kožuhu
in tako je začaran krog nenehnega samookuževanja sklenjen. Psi se lahko okužijo tudi kjerkoli v okolici, kjer se
pogosto zadržujejo ostali psi. na zelo podoben način se lahko okuži človek, predvsem pa otroci (stik z okuženo
živaljo, parki, peskovniki, igrišča…
Preventiva pred okužbami s črevesnimi zajedavci je zato nujna Zelo pomembna je tudi osebna higiena.

16.

Kako odpravimo notranje zajedavce pri psu?

Pratel tablete.
V veterinarskih ambulantah lahko kupimo tablete Pratel, ki jih proizvajal Lek, Ljubljana. Doza je odvisna od teže
psa (1 tbl na 10 kg, vendar ne več kot 4 tablete). Preventivno dajemo sredstva za zaščito vsaj dvakrat letno pri
odrasli živali, vedno pred zaščitnimi cepljenji, pri psičkah po porodu in mladičih se dehelmintizacija priporoča
vsaka 2 tedna.

17.

Najpogostejši notranji zajedavci pri psu in zaščita pred njimi?

Gliste, trakulja. S tabletami.
18.

Nalezljive bolezni proti katerim izvajamo zaščitna cepljenja?

Cepiva, ki so na voljo pri veterinarjih običajno nudijo zaščito živali pred najpogostejšimi obolenji, ki jih
srečujemo v Evropi: pasja kuga, parvoviroza, leptospiroza, nalezljivi hepatitis in kužni kašelj.
19.

Vročinska kap – značilnosti, ukrepi ob pojavu, ukrepi za preprečevanje?

Psa poskušamo ohladiti.
Psa ne puščamo na soncu oz. v pregretih prostorih (avto).
Do vročinske kapi pri psu pride, ker se temperatura organizma nevarno dvigne, pes pa ne more oddati dovolj
toplote z znojenjem oz. pospešenim dihanjem. Znaki so: telesna temperatura od 40-41 stopinj C, vidne sluznice
so temno rdeče, pospešen pulz, sopenje, šok zaradi znižanja krvnega tlaka, bruhanje, driska, dehidracija, krči.
V primeru vročinskega udara mine od prvih znakov do pogina živali nekaj minut!!! Psa umaknemo s sonca, ga ,
predvsem po tacah, glavi in trebuhu, polivamo s hladno tekočo vodo. Ko se stanje stabilizira, lahko veterinar s
injekcijo kortizonov omili znake splošne oslabelosti organizma.
Za preprečitev vročinske kapi je pomembno, da psa ne izpostavljamo soncu, da pes ni izpostavljen naporni
fizični aktivnosti v času poletne opoldanske vročine ter da ga poleti ne puščamo v avtu oz. da ga ne puščamo v
avtu, parkiranem na soncu. Zlasti so občutljivi starejši, debeli, odlagani psi ter kratkogobčne pasme.

20.

Ukrepi v primerih, ko pes poškoduje (ugrizne) človeka?

Človeka mora pregledati zdravnik, psa pa veterinar.
Poškodovani naj poišče zdravniško pomoč (oskrba ugrizne rane, cepljenje proti tetanusu). vodnik psa je dolžan
predložiti veljavno veterinarsko potrdilo o cepljenju proti steklini. Tudi če je pes cepljen proti steklini, je
izpostavljen veterinarski kontroli oz. desetdnevnemu opazovanju. V primeru, da vas ugrizne pes, za katerega se
ne ve, ali je cepljen, morate v antirabični ambulantni opraviti zaščitno cepljenje proti steklini. Cepljenje je
potrebno dvakrat ponoviti.

21.

Kaj je obvezno pri oddaji mladičev?

Najbolj pogosto postavljeno vprašanje ob nakupu rodovniškega psa/mladiča iz tujine je: »kakšno dokumentacijo
potrebujemo ob uvoz psa iz tujine«?
Dokumentacija rodovniškega psa iz tujini se deli na dva spektra:
1. po zahtevah kinoloških pravilih (KZS in FCI)
2. po zahtevah veljavne slovenske zakonodaje

1. Kinološka pravila ob uvozu rodovniškega psa iz tujine
Če ste se odločili, da boste rodovniškega psa/mladiča pripeljali iz tujine, morate od vzreditelja zahtevati, da pri
njegovi matični kinološki zvezi naroči izdelavo izvoznega rodovnika (export pedigree). Za izdelavo izvoznega
rodovnika, bo matična kinološka zveza potrebovala vaše podatke (ime in priimek, naslov), ki morajo
biti navedeni na izvoznem rodovniku uvoženega mladiča in zapisani v njihovo evidenco izvoženih psov.
Nostrifikacija
Rodovnike psov, ki so kupljeni v tujini, morajo lastniki RS nostrificirati (vpisati v slovensko rodovno knjigo) na
KZS najkasneje pred prvim sodelovanjem na katerikoli kinološki prireditvi.
Nostrifikacija je potrditev veljavnosti tujega dokumenta in se vpiše le na originalni rodovnik. Nostrifikacija se
izvede tako, da s v rodovnik poleg originalnega vpisa vtisne žig »Vpisan v SLR«, doda pasemsko kratico in
številko ter datum vpisa. Vpis v rodovno knjigo KZS mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige in žigom
KZS. Ob nostrifikaciji se podatke iz originalnega rodovnika prepiše v kartoteko psa.

2. Zakonodaja RS ob uvozu iz tujine
Pri uvozu psa iz tujine je osnovna zahtevana dokumentacija EU potni nalog, ki obvezno vsebuje številko
transporderja (mikročip). Splošni pogoji za uvoz mladiča v starosti do 16 tednov je odvisen od države v kateri je
bil mladič vzrejen.
Iz držav članic EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki),
Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom, Reunionom in Mayotte),
Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska,
Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija
(vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo), Švedska, Združeno kraljestvo, Švica
Splošni pogoji:
• EU potni list za hišne živali
• transporder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011
• veljavno cepljenje proti steklini
Odstopanja so dovoljena za: mladiče, ki so mlajši od 12 tednov in še niso bili cepljeni proti steklini (minimalna
starost za cepljenje proti steklini je 12 tednov) ter za mladiče stare od 12 do 16 tednov, ki so sicer cepljeni proti
steklini, a še ne izpolnjujejo vseh pogojev za vstop v državo (minimalni rok po cepljenju proti steklini – 30 dni),
mora poleg EU potnega lista spremljati dokument, podpisano izjavo, da mladič od skotitve do začetka
»netrgovskega« premika ni imel nobenega stika z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne za
steklino. DOK_SI / DOK_EN
Iz “13(1)” tretjih držav ali ozemelj: Andora, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Islandija, Lihtenštajn, Monako,
Norveška, San Marino, Vatikanska mestna država.
Splošni pogoji:
• potni list za hišne živali izdan v zgoraj navedeni tretji državi ali ozemlju ali veterinarsko spričevalo*
• transporder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011
• veljavno cepljenje proti steklini
Odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini ni dovoljeno.
* V kolikor žival iz zgoraj navedene tretje države ali ozemlja nima potnega lista za hišne živali, mora žival
spremljati Veterinarsko spričevalo za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo, kot je
določeno v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013. K veterinarskemu spričevalu mora biti
priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013.
Iz “13(2)” tretjih držav ali ozemelj (države, ne članice EU): Otok Ascension, Združeni arabski emirati, Antigva
in Barbuda, Argentina, Avstralija, Aruba, Bosna in Hercegovina, Barbados, Bahrajn, Bermudi, otoki BES
(Bonaire, Sint Eustatius in Saba), Belorusija, Kanada, Čile, Curaçao, Fidži, Falklandski otoki, Hongkong,
Jamajka, Japonska, Saint Kitts in Nevis, Kajmanski otoki, Sveta Lucija, Montserrat, Nekdanja jugoslovanska

republika Makedonija, Mauritius, Mehika, Malezija, Nova Kaledonija, Nova Zelandija, Francoska Polinezija,
Saint Pierre in Miquelon, Rusija, Singapur, Sveta Helena, Sint Maarten, Trinidad in Tobago, Tajvan, Združene
države Amerike (vključena ozemlja: Ameriška Samoa, Guam, Severni Marianski otoki, Portoriko, Deviški otoki
Združenih držav Amerike), Saint Vincent in Grenadine, Britanski Deviški otoki, Vanuatu, Wallis in Futuna.
Splošni pogoji:
• veterinarsko spričevalo vključno s podpisano izjavo
• transporder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011
• veljavno cepljenje proti steklini
Odstopanja od veljavnega cepljenja proti steklini ni dovoljeno.
Iz ostalih tretjih držav (države, ne članice EU), ki niso navedeni zgoraj: v primeru nakupa mladiča iz tretjih
držav, ki niso zgoraj omenjene (npr. Srbija) veljajo naslednji splošni pogoji:
• veterinarsko spričevalo vključno s podpisano izjavo
• transporder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011
• veljavno cepljenje proti steklini
• veljaven test titracije protiteles proti steklini. Vzorec krvi mora biti odvzet najmanj 30 dni od datuma cepljenja
ter vsaj tri mesece pred načrtovano potjo v RS. To pomeni, da je najnižja možna starost mladiča pri uvozu iz
tretjih držav 7 mesecev.
Odstopanja od pogoja testa titracije za vstop ni dovoljen razen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• gre za tranzit preko takšnega ozemlja ali tretje države
• lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da hišne živali med takšnim tranzitom niso imele
stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja
mednarodnega letališča.

22.
Odločili ste se, da boste hrano za vašega psa sami pripravljali. Katere skupine hranil hrana ne
potrebuje vsebovati?
Pes je v osnovi mesojeda žival. Njegova osnovna hrana naj bi bilo meso, ki pa mu je potrebno dodajati
sestavine (vitamine, ogljikove hidrate), da dosežemo uravnoteženost sestavin. že pripravljena (briketirana)
hrana je odlična izbira za prehrano psa, saj vsebuje vse pomembne sestavine v pravilnem – optimalnem
razmerju, kar zagotavlja psu zdravo in uravnoteženo rast, razvoj in življenje. V primeru, da psa hranimo z dovolj
kvalitetno briketirano hrano, mineralov in vitaminov ni potrebno dodajati. Če psu pripravljamo hrano sami doma,
ga nikoli ne hranimo z ostanki od kosila, večerje. Dietna hrana je pomembna pri psih z disfunkcijo določenih
organov (prebavne motnje, alergije, obolenja ledvic…) – v veterinarskih ambulantah, kjer takšno hrano
prodajajo, vam bodo znali svetovati.
Vitamini, minerali.
Kadar psa hranimo z že pripravljeno, briketirano hrano, dodatki v obliki vitaminov in mineralov v večini primerov
niso potrebni. Če psu hrano pripravljamo sami, dodajamo snovi, ki jih psu s hrano sicer ne moremo zagotoviti v
dovolj velikih količinah. Posebej pomembna sta kalcij in fosfor pri mladičih, brejih in doječih psicah ter mladih
psih ter AD3 in vitamini kompleksa B.
Prepovedano: čokolada in sladke stvari namenjene človeku.

23.

Kako se prenaša steklina?

Steklina se prenaša s slino okužene živali. Okužba je največkrat posledica ugriza ali okužene sline, ki vstopi
preko poškodovane kože oziroma sluznice, lahko se okužimo tudi preko dihal.
Virus običajno nekaj časa ostane na vstopnem mestu, nato potuje preko perifernega živčevja do možganov.
Tam se hitro razmnožuje in povzroči poškodbe živčnega tkiva, kar povzroči tipične klinične znake. Virus nato po
živčevju potuje iz možganov do žlez slinavk. Čas pred pojavom kliničnih znakov pri okuženi živali je lahko
različen, odvisen pa je od seva in vstopnega mesta virusa. Še preden se pri okuženi živali pojavijo klinični znaki,
se lahko bolezen prek sline okužene živali prenese na druge živali in ljudi, zato se lahko okužimo tudi od na
videz zdrave živali.

24.

Na kakšen način se lahko ljudje okužijo z nevarno pasjo trakuljo?

Ehinokokozo povzroča Echinococcu granulosus ali pasja trakulja. Jajčeca trakulje se izločajo z blatom
okuženih psov in lisic. Človek se okuži z direktnim kontaktom ali pa preko okužene hrane., lovci se lahko okužijo
pri stiku z lisicami. Ehinokokoza spada med zoonoze, kar pomeni, da se prenaša od živali na ljudi. Človek je
vmesni gostitelj. Poleg človeka so vmesni gostitelji še ovce, koze, govedo, prašiči in druge rastlinojede živali.

V človeku se po zaužitju jajčec nadaljuje razvoj trakulje s t.i. larvalno stopnjo, ko nastane mehurnjak ali
hidadidna cista. Cista počasi raste, napolnjena je z bistro tekočino. Najpogosteje se cista razvije v jetrih, pljučih
in trebušni votlini. Od lokacije ciste so odvisne bolezenske težave, ki jih ima okužen človek. Cista pritiska na
tkiva, v katerih raste, če poči, lahko pride do anafilaktičnega šoka.
Tveganje za okužbo z jajčeci predstavljajo predvsem psi, če požrejo trupla vmesnih živalskih gostiteljev. Pes
nato s svojimi iztrebki onesnaži npr. surovo zelenjavo, vodo, jajčeca pridejo tudi na dlako, ko se pes liže po
zadnjiku in nato po kožuhu. Človek se najpogosteje okuži ob božanju psa in ko mu pes poliže roko.
Zdravljenje pri ljudeh, pri katerih odkrijejo hidadidno cisto, je operativno. Pomembno je zdravljenje okuženih
psov z različnimi zdravili proti trakuljavosti.

25.

Kateri čut pri psih ni prisoten?

Čut za tipanje pri psu ni prisoten – vsi ostali: sluh, okus, vid in vonj so.
26.

Klopi prenašajo toksoplazmozo?

Ne. Toksoplazmozo povzroča Toxoplasma gondii, katere primarni gostitelj je mačka. Povzročitelje bolezni izloča
v blatu, do okužbe pri človeku pa najpogosteje pride z oralnim vnosom. Okužba s toksoplazmo najpogosteje
poteka brez bolezenskih znakov in ne pušča nikakršnih posledic. Pri osebah z imunsko pomanjkljivostjo, še
posebno pri tistih z okužbo HIV, pa lahko toksoplazma povzroča hude okužbe osrednjega živčevja. Poseben
problem so okužbe s toksoplazmo v nosečnosti, ki lahko privedejo do okužbe in posledično hude okvare plodu.
Zato so potrebni sistematski pregledi na morebitno okužbo s toksoplazmo pri vseh nosečnicah, saj lahko
tovrstne zaplete s pravočasnim odkrivanjem in ustreznim zdravljenjem učinkovito preprečujemo.

3.

Določila pravilnika

27.

Koliko mora biti star pes, da lahko pristopi k opravljanju izpita BB-H?

Izpit za psa spremljevalca – izpit A – 12 mesecev
Izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovni izpit za vodnika – izpit B-BH –
15 mesecev
Izpit za psa spremljevalca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v naravnem
okolju – izpit C – 16 mesecev

28.

Ali lahko na istem izpitu nastopata dva vodnika z istim psom?

NE.
V okviru enega izpitnega roka lahko z istim psom sodeluje samo en vodnik.

29.

Koliko psov lahko na izpit pripelje en vodnik?

Največ dva v okviru ene prireditve.
Vodnik lahko na izpit na isti dan pripelje največ dva psa. Vodnik, ki je z enim psom že opravil izpit za »vodnika
psa spremljevalca«, mu le-tega pri drugih psih ni več potrebno opravljati, če se dokaže z izkaznico »vodnik psa
spremljevalca«.

30.

Ali naj bo ovratnica pripeta na zateg med izvajanjem izpita?

Ne. Pes ima med izvajanjem izpita neprestano na sebi ohlapno kovinsko ovratnico, ki naravnana na zateg.
Dodaten ovratnice, kakor tudi usnjen ovratnice, ovratnice proti mrčesu ipd niso dovoljene v času preizkusa.
Prepovedana je uporaba električnih ali bodečih ovratnic.

31.

Ali lahko pes opravlja izpit BB-H z oprsnico?

Lahko, vendar se mora oprsnica ohlapno prilegati psu.

32.

Preizkus obnašanja v urbanem okolju vsebuje?

Srečanje s skupino ljudi – vodnik s psom se pri izvajanju vaje sreča s pešci (6), ki bodo vnaprej izbrani, pes pri
srečanju z njimi ne sme biti obremenjen oziroma se mora obnašati ravnodušno.
Srečanje s kolesarjem – na znak sodnika gre vodnik s privezanim psom po ulici mimo kolesarja. Na določeni
razdalji se vodnik s psom obrne in nadaljuje hojo proti kolesarju.
Srečanje z avtomobili – vodnik mora z navezanim psom mimo več avtomobilov. pes se mora do avtomobilov in
ostalega prometa obnašati nevtralno in ne sme kazati strahu.
Srečanje s tekači in skejterji- Vodnik se z navezanim psom sprehaja po vnaprej določeni trasi. Med hojo ju, ne
da bi pri tem spreminjala tempo, prehitita najmanj dva tekača ali skejterja. Ko se oddaljita, se obrneta in tečeta
ponovno mimo vodnika s psom.
Srečanje z drugimi psi – Pri srečanju z drugimi psi se mora pes obnašati nevtralno.
Obnašanje privezanega psa in obnašanje do živali – Po kratko prehojeni poti vodnik psa priveže za drog,
drevo… in se umakne iz vidnega polja psa. V nadaljevanju gre mimo privezanega psa cca pet korakov vstran
drug vodnik z navezanim psom.

33.

V prvem delu izpita BB-H preizkušamo?

Vodljivost na povodcu in prosto vodljivost, sedi v gibanju, prostor v gibanju in odpoklic ter odlaganje psa z
motenjem.

34.

V drugem delu izpita BB-H preizkušamo?

Obnašanje v urbanem okolju.
Preizkus obnašanja v urbanem okolju sestavljajo vaje, s katerimi se ugotavlja vedenje psa v odnosu do ljudi,
živali in okolja. Preizkus mora zajemati vsakdanje situacije v strnjenem naselju in se ne sme izvajati v okolici
matičnega društva.

35.

V tretjem delu izpita BB-H preizkušamo?

Teoretično znanje vodnika psa o odgovornem odnosu in življenju s psom.
testna vprašanja iz teoretičnega dela za vodnike psa spremljevalca obsegajo naslednja področja: organiziranost
KZS, anatomija in fiziologija psa, prehrana psa, zoohigiena, boleni psa ter določila pravilnika o izpitnih
programih nižjih stopenj.

36.

Pri vaji prostor v gibanju se mora pes na vodnikovo povelje uleči. Koliko mora prehoditi vodnik, da
bo na pravi razdalji za vajo odpoklica?

30 korakov.
Ko se pes uleže, gre vodnik še približno 30 korakov naravnost, se ustavi in se takoj obrne proti psu, ki mirno
leži.

37.

Vodnik mora biti pri vaji odlaganja oddaljen?

30 korakov.
Vodnik odide od psa najmanj 30 korakov in se ustavi, obrnjen stran od psa.

38.

Pri vaji sedi se mora vodnik oddaljiti..?

Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim nenavezanim psom v prosti vodljivosti v smeri naravnost. Po najmanj
10 do 15 korakih se vodnik postavi v osnovni položaj ter da psu slušno povelje »sedi«. Nato se za nadaljnjih 15
korakov oddalji od psa, se obrne proti njemu in obstane. Na sodnikov znak gre vodnik ponovno do svojega psa
ter se na njegovi desni strani postavi v osnovni položaj.

39.
Na izpitu BB-H mora vodnik opraviti predpisano število korakov v prvi liniji vodenja na povodcu
preden se obrne levo naokrog?
Na začetku vaje gre vodnik s svojim psom 50 korakov naravnost ne da bi se pri tem ustavljal. Po obratu levo
okrog in po nadaljnjih 10 do 15 korakih pokaže vodnik, vselej ob SP »poleg«, še tek in počasno hojo (vsakokrat
po 10-15 korakov). Prehod iz teka v počasen korak mora biti izveden brez vmesnih korakov.
40.
hoji?

Koliko korakov mora vodnik opraviti po opravljenem obratu levo okrog, v teku in koliko v počasni

Po obratu levo okrog in po nadaljnjih 10 do 15 korakih pokaže vodnik, vselej ob SP »poleg«, še tek in počasno
hojo (vsakokrat po 10-15 korakov). Prehod iz teka v počasen korak mora biti izveden brez vmesnih korakov.
41.

Koliko korakov mora opraviti vodnik pri vaji sedenja med hojo, preden psu lahko poveljuje »sedi«?

Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim nenavezanim psom v prosti vodljivosti v smeri naravnost. Po najmanj
10-15 korakih se vodnih postavi v osnovni položaj ter da psu slušno povelje sedi. Nato se za nadaljnjih 15
korakov oddalji od psa, se obrne proti njemu in obstane. Na sodnikov znak gre vodnik ponovno do svojega psa
ter se na njegovi desni strani postavi v osnovni položaj.
42.

Koliko korakov mora vodnik opraviti pri vaji ležanja med hojo, preden psu poveljuje »prostor«?

Iz osnovnega položaja gre vodnik s svojim nenavezanim psom v prosti vodljivosti v smeri naravnost. Po najmanj
10 do 15 korakih se vodnik ustavi v osnovnem položaju ter da psu slušno povelje »prostor«. Nato se za
nadaljnjih 30 korakov oddalji od psa, se obrne proti njemu in obstane. Na znak sodnika pokliče psa s poveljem
»sem« ali z imenom psa. Pes mora veselo, hitro in v ravni liniji priti k vodniku. Sesti mora tesno in naravnost
pred vodnika. Na povelje »poleg« se mora pes hitro in poravnano sesti levo zraven vodnika s plečko v nivoju
kolena.

43.

Ali lahko vodnik samostojno opravlja vaje poslušnosti (brez pomoči sodnika ali inštruktorja)?

Lahko.
44.

Ali lahko kandidat za opravljanje izpita za psa spremljevalca pristopi k praktičnemu delu izpita,
če ni opravil testa?

Strokovni izpit se izvaja v pisni obliki, in sicer v obliki testa z vprašanji iz etologije, teorije učenja, veterine,
kinologije in predpisov s področja varstva živali. Test je pozitiven v primeru, da ga je kandidat dosegal najmanj
70% možnih točk. V primeru, da je kandidat dosegel 50% ali več odstotni rezultat, lahko ponavlja izpit še istega
dne.V primeru nižjega rezultata je možna ponovitev po poteku treh tednov, če je pes pozitivno opravil praktični
del izpita. Za izvedbo tovrstne ponovitve, je potrebno
podati pisno prošnjo KzŠ/KZS, ki takšno ponovitev odobri, ko preveri izpolnjevanje pogojev

45.

Ali se preverja strelomirnost pri izpitu B-BH ?

Ne.
46.

Izpit B-BH je sestavljen iz koliko delov?

Izpit B-BH je sestavljen iz treh delov:
a) Strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca
b) Izpit za psa spremljevalca na vadbišču
c) Preizkus obnašanja v urbanem okolju

4.

Splošna vprašanja

47.

S katerimi deli telesa pes izraža svoje razpoloženje?

Z repom, ušesi, gobcem.

48.

Ste na sprehodu s psom, psa imate prosto spuščenega, na vaše večkratno povelje pa pes ne pride
k vam. Kaj boste storili?

Stekli boste stran od psa in ga vabili s sabo. Ko bo prišel do vas, ga boste pohvalili.
Če pes na odpoklic ne pride do vas, ne tečete proti njemu in ga ne skušate ujeti, saj bo to dojel kot zelo
zabavno igro in se vam bo še naprej izmikal. V takšnih primerih se psu v primernem tempu oddaljujte in ga
kličite, naj se vam pridruži. Ko vas »ujame«, ga pohvalite in po možnosti takoj spet spustite. Postopek ponovite
nekajkrat v teku dneva. Tako bo pes dojel, da vaš klic ne pomeni avtomatsko omejevanja svobode in konec
prijetne igre, temveč mu še vedno nudi možnost sprostitve (vaša pohvala in spuščanje). V primeru, da imate
stalne težave z odpoklicem, to pomeni, da za psa niste dovolj zanimivi, zato skušajte z njim navezati boljši
odnos oz. kontakt.

49.

Ali mora biti pes pripet na povodec v urbanih okoljih?

Da.
Na privezanega psa bistveno lažje vplivamo v situacijah, ki presegajo običajne okvire (srečanje z agresivnim
psom, pretep med psi,…) Prav tako le pes, pripet na povodec, ne predstavlja potencialne nevarnosti za
mimoidoče ljudi, druge pse, ne ogroža varnosti v cestnem prometu in ne moti divjadi v njihovem naravnem
okolju.

50.

Primarno pes zaznava okolje z…?

Z nosom (voh).
Najbolj razvito in občutljivo čutilo pri psu je voh. Za psa je nos tisto, kar je za človeka oko. Pes smer zračnih
tokov, ki mu prinašajo informacije o okolju, določa z uporabo smrèka. Pri zdravem psu je smrček vlažen, kar
psu omogoča naglo orientacijo oziroma uporabo čutila (smer vetra) in poveča aktivnost nosnih celic.

51.

Kako se morate obnašati, če ste lastnik-vodnik plašnega psa?

S psom je potrebno ravnati tako, da se izognete konfliktnim situacijam oz. situacijam, ki pri psu povzročajo
strah. V takšne situacije ga je potrebno uvajati postopno, z obilico podpore s strani vodnika – vodnik naj psa
pomiri, da se ne bo čutil več tako ogroženega.
Manj je pes prilagojen človekovemu okolju, večja je verjetnost, da se bo na vpliv iz okolja odzval kot na grožnjo
in se bo ustrašil. glavna značilnost strahu je v tem, da je vedenje vedno usmerjeno v vir strahu, povezanega s
krajem in dražljajem. Tisto, česar se bo pes bal, bo v središču njegove pozornosti. V takih primerih se pes lahko
odzove
- s sovražnostjo
- z begom
- z otrplostjo
- z igro
katero od teh možnosti bo pes izbral, je odvisno od situacije, toda nagibanje k temu, katero bo izbral, je odvisno
od pasme oz. značaja.

52.

V primeru ko sta skupaj pes in otrok moramo paziti na?

Pes se do otroka lahko obnaša zaščitniško in ga brani pred »vsiljivci«, lahko je do otroka sovražen, kadar ima z
njim (ali drugimi otroci) slabe izkušnje, lahko pa ga poskuša podrediti. Manjši je otrok, večja je verjetnost, da ga
bo pes sprejel kot fizično šibkejšega èlana v krdelu in bo poskušal nad njim pokazati svojo dominantnost. Zato
nikoli otrok in psov ne puščajte skupaj brez nadzora.

53.

Način označevanja psov v Sloveniji?

Od leta 2011 se vstavljajo mikročipi, prej tetoviranje. Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega
tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, s t. i. mikročipom. Ne glede na prejšnje
določilo, pa morajo biti psi, s katerimi bo lastnik potoval izven Republike Slovenije ali jih bo oddal oziroma
prodal, označeni že pred dopolnjenim tretjim mesecem starosti, pred prvo spremembo lastništva.
Prijavo oziroma registracijo psa mora lastnik urediti v sedmih dneh od pridobitve psa pri pooblaščeni
veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega
meseca njegove starosti oziroma pred oddajo novemu lastniku.

54.
Ste na sprehodu z nenavezanim psom, približuje pa se vam vodnik z navezanim psom. Kaj boste
storili?
Pokličeš psa k sebi, ga privežeš in greš mimo.

55.

Kako pogosto moramo čistiti pesjak?

Dnevno. Iztrebke v pesjaku moramo pobirati dnevno, tedensko (razen poleti, ko to storimo večkrat) pesjak
spiramo s tekočo vodo, enkrat mesečno je pesjak priporočljivo razkužiti z dezinfekcijskimi sredstvi, ki psu ne
škodujejo

56.

Mladega psa do 6 meseca starosti hranimo…na dan?

2-4 mesece: štirikrat
4-6 mesecev: trikrat
6-12 mesecev: dvakrat
odvisno od posameznega psa, njegove velikosti, aktivnosti, letnega časa.

57.

Mladič skače po človeku in se hoče z njim igrati. Ali je to normalno?

Pes človeku zaupa in želi, da ga sprejme v svoje krdelo.
Pes izkazuje pozornost do svojega vodnika, želi ga spodbuditi k igri in se z njim zabavati. S tem izkazuje tudi
zaupanje in ne preveč spoštovanja. Mladiča že v začetku odvadimo skakanja po ljudeh, saj ko pes odrašča,
naskakovanje lahko pomeni tudi način podrejanja šibkejših èlanov v krdelu.

58.

Katera so osnovna povelja, ki jih mora poznati pes?

Spusti! Ne! Poleg! Sedi! Prostor! Sem!
Najpomembnejše povelje, ki ga mora poznati vsak pes, je povelje »Spusti« oz »Ne«. Pomembno je, da že pri
mladiču vztrajamo pri izpolnjevanju teh dveh povelji, saj naj bi jih odrasel pes brezpogojno upošteval tudi, če je
vodnik oddaljen od psa. Ti dve povelji nam lahko prideta zelo prav še posebej v kritičnih situacijah, ki pomenijo
nevarnost za psa ali okolico.

59.

Kdaj moramo psa pohvaliti?

Takoj, neposredno po izvedbi naše zahteve. Pri vzgoji in šolanju psa moramo biti posebej pozorni, da nagrada –
v tem primeru naša pohvala – sledi v trenutku, ko je pes izpolnil našo zahtevo (npr. pravilna izvedba vaje). Če
bo med izpolnitvijo zahteve in pohvalo preteklo preveč časa, pes ne bo povezal izkušnje - prijetnega dražljaja
pohvale – s svojim vedenjem in učni proces bo trajal dalj časa.

60.

Kako ravnamo s psom, ki je dominanten?

Odločno in vztrajno mu vseskozi dokazujemo, da smo mi »vodja krdela«.
Dominantnost psa je lastnost, ki jo moramo pri psu upoštevati in pozorno spremljati. Pri dominantnem psu gre
za stalno prisotno potrebo pri dokazovanju in uveljavljanju moči, za rangiranje znotraj krdela in tudi navzven.
Dominantni psi imajo močno izraženo željo po uveljavljanju in to ni samo vprašanje fizične moči psa temveč tudi
sposobnost hitrejšega dojemanja in odzivanja na vplive iz okolice (IQ). Psu z močno izraženo dominantnostjo
vseskozi dokazujemo, da smo močnejši, pametnejši in višji po rangu. Vsak pes ima v osnovi priprejo poleg
potrebe po uveljavljanju tudi potrebo po podrejanju, zato s tem ne bi smeli imeti težav. Dejstvo pa je, da
moramo pri utrjevanju naše pozicij »vodje krdela« biti predvsem vztrajni in dosledni.

61.

Pes leži na kavču. Ko se hoče oseba usesti na kavč zarenči. Ali je to normalno?

Ne.
62.

Potreba po gibanju je pri psih odvisna od?

Od velikosti, starosti in psihofizične kondicije psa. Gibanje, igranje in druge dejavnosti so bolj ali manj intenziven
poskus zajeziti fizično oz. psihično energijo. Mlajši in odrasli psi potrebujejo bistveno več gibanja kot mladiči ali
stari psi. Prav tako je pri konstitucijsko večjih psih potreba po gibanju bolj izražena kot pri manjših predstavnikih

pasje vrste. Psi nekaterih pasem že zaradi značilnosti selektivne vzreje potrebujejo mnogo več gibanja kot
običajen pes (hrti, polarni psi). Dejstvo je, da gibanje psu zagotavlja potrebno telesno aktivnost, da ostane
zdrav, pozitivno pa vpliva tudi na psihično stanje psa (druženje z vrstniki in vodnikom.

63.

Lastnik psa mora vsako spremembo lastništva psa javiti..?

Lastnik psa mora pooblaščeni veterinarski organizaciji za cepljenje proti steklini prijaviti pogin, spremembo
lastništva in evtanazijo psa, če ni izvedena v pooblaščeni veterinarski organizaciji.
Lastnik psa mora vsako spremembo glede lastništva psa ali pogin psa javiti veterinarski organizaciji v sedmih
dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument, ki je dokument iz katerega je razvidno, kdo psa
oddaja in kdo je novi lastnik psa. Ustrezni dokument je lahko:
- račun, če je iz njega razvidna sprememba lastništva in identifikacija psa,
- kupoprodajna pogodba (če so iz pogodbe razvidni vsi zahtevani podatki),
- ustrezen dokument o oddaji psa v zavetišče ali dokument o prevzemu iz zavetišča ali
- pisna izjava o spremembi lastništva psa na obrazcu, ki je kot priloga 3 del Pravilnika o označevanju in
registraciji hišnih živali.
V primeru pogina, odtujitve ali pobega psa, veterinarska organizacija odjavi psa na podlagi pisne odjave
lastnika, ki je kot priloga 4 sestavni del Pravilnika o označevanju in registraciji hišnih živali.
Lastnik psa mora v 30 dneh po poginu, evtanaziji, pobegu ali odtujitvi vrniti potni list veterinarski organizaciji, ki
dokument uniči na viden način (npr. z luknjanjem). Veterinarska organizacija v evidenco vnese podatke, da je
potni list razveljavljen, potni list pa vrne lastniku.
Veterinarska organizacija po opravljeni evtanaziji psa odjavi psa v CRPsi v treh delovnih dneh.
Lastnik, ki bo skupaj s psom prebival v tujini, lahko največ sedem dni pred odhodom javi veterinarski
organizaciji, da bo pes začasno ali trajno zapustil ozemlje RS, kar veterinarska organizacija vnese v CRPsi

64.

Značaj psa sestavljajo?

Njegove prirojene in pridobljene lastnosti.
Značaj psa odraža njegova vedenjska slika, ki je rezultat prirojenih in pridobljenih dejavnikov. Pri odraslem psu
je praktično nemogoče ugotavljati, kaj je prinesel na svet, kaj pa si je z določenim načinom ravnanja in z
določenimi izkušnjami pridobil. Pri ugotavljanju značaja psa pravzaprav vrednotimo načine in intenzivnost
reagiranja posameznega psa na okolje oz. zunanje dražljaje.
Zelo pomembna značajska lastnost psa je njegova notranja trdnost – samozavest. Pes je notranje trden, če
negativni vplivi (ovire na poti za dosego cilja), sila, bolečina in druge neprijetnosti ne puščajo negativnih posledic
v njegovem obnašanju

65.

Strah in vedenje izogibanja sta?

Naravni, vendar v procesu šolanja psov nezaželeni vedenjski lastnosti psa.
Strah in izogibanje konfliktu, umik, sta popolnoma naravni lastnosti psa, ki želi s tem vedenjem ohraniti telesno
nepoškodovanost, preprečiti nadaljevanje sovražnosti ter prenehanje pritiska in groženj. Vedenje izogibanja
sproži enak dražljaj kot obrambni nagon (agresivnost): psihična ali fizična grožnja oz. odkrita napadalnost
vsiljivca.

66.

Socializacija psa je pomembna zaradi?

Strpnost do drugih živih bitij.
Socializacija je obdobje življenja (od 3 tedne do 3 mesece), ko se pes nauči sobivati z drugimi živimi bitji. Na
podlagi izkušenj se nauči obnašanja do ljudi, psov, ostalih živali. Prav tako se v tem obdobju spoznava tudi z
značilnostmi neživega okolja (različni zvoki, premikajoči objekti). Če psa v obdobju socializacije osamimo in
izoliramo pred vidnimi in čutnimi dražljaji okolice, se bo obnašal avtistično. Lahko bo pretirano plašen ali pa
pretirano agresiven.

67.

Kdo je odgovoren, da vaš pes ugrizne tujo osebo na vaši posesti?

Vi – skrbnik psa.
Za vso škodo, povzročeno ljudem ali na stvareh, ne glede na lokacijo nastanka le-te, je odgovoren
vodnik/skrbnik psa.

68.

Kakšne pogoje za bivanje moramo zagotoviti psu?

Odvisno od velikost psa.
dolžina širina
Veliki psi 9 m 1,5 m
Srednji psi 6,8 m 1,2 m
Majhni psi 5,6 m 0,8 m
Pritlikavi psi 3,5 m 0,6 m

69.

Napadalnost psa do drugih psov je posledica?

Socialne agresivnosti, ki je sestavni del obrambnega nagona. Socialna agresivnost ( ostrina, napadalnost,
agresivnost) je notranje opredeljena lastnost psa, ki je posledica konkurence tekmeca v boju za življenjski
prostor, za partnerja, za hrano in za prevlado v krdelu. Njen cilj je v begu, podrejanju in tudi psihofizičnem
onemogočanju tekmeca. čeprav je to prirojena lastnost, jo je mogoče delno tudi naučiti. Z dozorevanjem psa ob
pravilnem procesu učenja raste njegova samozavest, stabilnost njegovega značaja in s tem tudi socialna
agresivnost.

70.

Katere vrste motivacij uporabljamo pri šolanju?

Pohvalo, igračo, priboljšek.
71.

Ali je pes sposoben abstraktnega razmišljanja?

Ne. Namesto abstraktnega mišljenja ima pes druge, posebne sposobnosti, ki jih človek nima. pes ima fiziološke
sposobnosti zaznavanja: sliši višje tone, z receptorji v nosu lahko zazna tudi toplotne spremembe, zazna
spremembe zračenega pritiska, povečanje statične elektrike v zraku. Pes ima časovno-prostorsko adaptacijsko
sposobnost vedenja – izredno sposobnost orientacije tudi na neznanem terenu.

72.

Kaj želimo doseči z vzgojo psa?

Vedenje psa, ki ne bo moteče za okolico. Pes je ena od prvih živali, ki spremlja človeka skozi različna obdobja
civilizacijskega razvoja iz pradavnine do danes. Osnovni namen, ki je človeka pripeljal do tega, da je udomačil
volka in izrabljal njegove prvobitne nagone za uresničevanje svojih potreb, je v sodobnem svetu sekundarnega
pomena – pes je vse bolj in bolj naš prijatelj, spremljevalec,.. – družinski èlan. Navedeno pa seveda še ne
pomeni, da pes kljub svoji prvotni vlogi, ki jo je imel v življenju človeka nekoč in ki je se je do današnjih dni v
večini urbanih okolij korenito spremenila, ne nosi v svojem genskem zapisu potencialov volka – zveri. Če
želimo, da naravne potenciale psa usmerimo tako, da je življenje s psom tudi (in predvsem) v urbanem okolju
odgovorno in nemoteče za ostale, je edina možnost šolanje psa. Le-tako si bomo zagotovili prijetno in
neproblematično sobivanje s štirinožnim kosmatincem ne glede na njegovo velikost pasmo ali starost.

73.

Kaj želimo doseči z šolanjem psa?

Uporabnost psa za različne namene.
74.

Kaj želimo doseči z socializacijo psa?

Strpnost do drugih živih bitij.
Socializacija je obdobje življenja (od 3 tedne do 3 mesece), ko se pes nauči sobivati z drugimi živimi bitji. Na
podlagi izkušenj se nauči obnašanja do ljudi, psov, ostalih živali. Prav tako se v tem obdobju spoznava tudi z
značilnostmi neživega okolja (različni zvoki, premikajoči objekti). Če psa v obdobju socializacije osamimo in
izoliramo pred vidnimi in čutnimi dražljaji okolice, se bo obnašal avtistično. Lahko bo pretirano plašen ali pa
pretirano agresiven.

75.

Nagon plena pri psu je?

Sestavni del nagona lova, ki zagotavlja psu v osnovi preživetje.
Nagon lova ima v lestvici nagonov najvišje mesto, saj psu zagotavlja hrano in s tem preživetje. V skupini
nagonov lova je zelo pomemben nagon plena, ki pomeni predstavlja notranjo potrebo psa plen polno zgrabiti,
ga močno držati, tresti in končno umoriti.

76.

Nagon krdela pri psu je?

Prizadevanje za vključitev v socialno skupnost in po želji, navezati se na to skupnost.
Z nagonom krdela se srečajo vsi lastniki psov takrat, ko dobe mladiča in jih ta začne »osvajati«, oni pa pokažejo
pripravljenost ta prizadevanja sprejeti. Zelo pomemben nagon krdela je tudi nagon po uveljavljanju. Gre za
prizadevanja, da bi si pes v krdelu ustvaril čim višji rang. V krdelu je vedno prisotno tudi podrejanje. To se
praviloma vzpostavi takrat, ko je podrejeni doživel avtoriteto močnejšega in se je naučil spoštovati. Vodljivost je
pripravljenost podrediti se redu v krdelu in ubogati po rangu višjega.

77.

Ali naj vašega psa na sprehod pelje otrok?

Ne.
78.

Iztrebke vašega psa pospravlja…?

Vsi družinski člani.
79.

Poleti je vsakemu psu potrebno zagotoviti?

Senco in svežo hladno vodo.
80.

Preganjanje divjadi s psom v lovišču je?

81.

Minimalna površina pesjaka psa težjega od 32 kg, je?

Veliki psi 9 m 1,5 m
Srednji psi 6,8 m 1,2 m

82.

Kdo v družini naj skrbi za psa in ga sprehaja?

Vsak polnoleten družinski član, ki ga pes priznava kot avtoriteto.
83.

Ali hranjenje psa z surovim mesom povečuje agresivnost pri psu?

Ne.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Kako lahko preprečim, da bi moj pes postal problematičen pes?
Vaš pes ni privezan in podjetno vohlja. Kljub večkratnim klicem ne pride nazaj do vas. Kaj storiti ?
Opiši razna razpoloženja psa ( strah, veselje povabilo k igri, grožnja,
podreditev, pozornost)?
Kaj naredimo, če nas mladič grize?
Ste na sprehodu s spuščenim psom. Nasproti pride tekač. Kako se pravilno obnašate v dani situaciji?
Navedi najosnovnejša povelja pri šolanju psa?
Kdo lahko izvaja tečaje ter izpite po programu B-BH?
Kaj je obvezno pri oddaji mladičev?
Od česa je odvisna potreba psov po gibanju?
Odločili ste se, da boste hrano za vašega psa sami pripravljali. Katere skupine hranil
hrana ne rabi vsebovati?

Pes je v osnovi mesojeda žival. Njegova osnovna hrana naj bi bilo meso, ki pa mu je potrebno dodajati
sestavine (vitamine, ogljikove hidrate), da dosežemo uravnoteženost sestavin. že pripravljena (briketirana)
hrana je odlična izbira za prehrano psa, saj vsebuje vse pomembne sestavine v pravilnem – optimalnem

razmerju, kar zagotavlja psu zdravo in uravnoteženo rast, razvoj in življenje. V primeru, da psa hranimo z dovolj
kvalitetno briketirano hrano, mineralov in vitaminov ni potrebno dodajati. Če psu pripravljamo hrano sami doma,
ga nikoli ne hranimo z ostanki od kosila, večerje. Dietna hrana je pomembna pri psih z disfunkcijo določenih
organov (prebavne motnje, alergije, obolenja ledvic…) – v veterinarskih ambulantah, kjer takšno hrano
prodajajo, vam bodo znali svetovati.
Vitamini, minerali.
Kadar psa hranimo z že pripravljeno, briketirano hrano, dodatki v obliki vitaminov in mineralov v večini primerov
niso potrebni. Če psu hrano pripravljamo sami, dodajamo snovi, ki jih psu s hrano sicer ne moremo zagotoviti v
dovolj velikih količinah. Posebej pomembna sta kalcij in fosfor pri mladičih, brejih in doječih psicah ter mladih
psih ter AD3 in vitamini kompleksa B.
Prepovedano: čokolada in sladke stvari namenjene človeku.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

Čemu se morate pri hranjenju psa izogibati?
Pod katerimi pogoji lahko pustim psa v avtu?
Kakšna bi morala biti ograda zemljišča, na katerem se zadržuje pes?
Če ima pes visok prag vzdražljivosti to pomeni, da?
Kateri ukrepi so neprimeren pri navajanju na sobno čistost mladiča?
Najmanj koliko morajo biti stari mladiči za oddajo novemu lastniku?

