
PREIZKUS ZNAČAJA ZA PASMO NEMŠKI BOKSER 
(PRILOGA VZREJNEMU PRAVILNIKU) 

 

 

 

1. DEL 

 

Vodnik ali lastnik psa/psice (v nadaljevanju pes) pristopi s pripetim psom na vrvici k sodniku za 

preizkus naravnih zasnov. Povelja iz programa šolanja niso zaželena. Sodnik z dovoljenjem vodnika 

psa poboža, nato pa po kratkem razgovoru naredi nekaj nepredvidljivih gibov, da vzbudi pri psu 

pozornost. Ko je pri psu pozornost dovolj prisotna, naredi sodnik nekaj »grozečih korakov« proti 

njemu. Nato se umiri in v mirnem koraku pristopi in psa ponovno poboža. S tem je prvi del preizkusa 

končan.  

 

Zaželeno je:  

 v začetku prvega dela mora biti pes popolnoma miren (razigrana, radovedna), 

 med prvim delom mora biti pes pozoren, radoveden, pripravljen na igro, 

 pod obremenitvijo (grožnjo) ne sme bežati (lahko se postavi v obrambni položaj),  

 popolnoma na koncu mora biti pes ponovno miren in se pustiti pobožati.  

 
 
 

2. DEL (delo z markerjem) 

 

Na razdalji cca 10 korakov stoji marker v klasični opremi in psu vzbuja pozornost. Nato se mu začne 

počasi približevati in mu z gibi in opremo še dodatno dvigovati pozornost. Ko je po sodnikovi oceni 

pes dovolj pripravljen, marker psa s hitrimi gibi rahlo obremeni. S tem je drugi del končan.  

 

Zaželeno je:  

 da je pes ves čas pozoren in pripravljen na akcijo, 

 da pod obremenitvijo v del opreme zagrize (lahko tudi v igri). 

 

O delu markerja odloča sodnik popolnoma sam, način dela lahko tudi spremeni - prilagodi značaju 

psa/psice.  

Tudi značaj psa oceni sodnik sam po kriterijih vzrejne komisije (lahko tudi opisno: odličen, dober, 

plah) in oceno vpiše na vzrejni list. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. DEL (opravljen najmanj delovni izpit IPO ZTP) 

 

Obvezen je za pse, ki imajo ostale pogoje za pridobitev najvišje vzrejne ocene. K preizkusu lahko 

pristopijo tudi psi z opravljenim izpitom B-Bh. 

Napad iz revirja in nato preizkus poguma po programu IPO 1. Dolžina preizkusa prilagojena terenu, 

v nobenem primeru pa manj kot 20 korakov.  

 

Zaželeno je:  

 da gre pes brezkompromisno v napad, 

 da pes energično zagrabi mehak markerski rokav v obeh delih preizkusa. 

 

V primeru da je pes razvrščen v najvišji vzrejni razred in tretjega dela preizkusa ni opravil 

zadovoljivo, mora to storiti na naslednjem vzrejnem pregledu. To se zapiše v vzrejni karton. Med 

prvim in drugim pristopom na tretji del preizkusa mora preteči najmanj 6 mesecev.  

 

 

 

 

 

Za vzrejno komisijo KLNB Slovenije 

Viktor Smerdel             Maribor, 1. 1. 2014   

 

 

 

 

 

Priloga vzrejnemu pravilniku uradno stopi v veljavo po sprejemu na delnem zboru sodnikov za 

pasmo NB v Ljubljani dne 19. 3. 2014 in potrditi sklepa delnega zbora sodnikov za pasmo NB na 

KZS v Zapogah dne __. __. ____. 

Vse javne objave (izjema je spletna stran KLNB Slovenije) te priloge so do končne uradne potrditve 

te priloge prepovedane! 


