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Preizkus izvajamo zato, da ocenimo kakovosti psa, kot so pašna sposobnost, poslušnost, 

pobuda in nežnost. S tem testom vzpodbujamo vzrejni izbor psov, uporabnih za pašo. 

Pomagal naj bi tudi razumeti način šolanja psov. Pravilnik velja za »zbiralni način«. 

 

Splošno: 

1. Glavna načela za HWT so določena  v "SPLOŠNI POGOJI ZA ORGANIZACIJO 

PRIREDITVE FCI (NHAT - HWT - IHT) ". 

2. Pravila za HWT morajo sprejeti priznati vse članice FCI in pogodbeni partnerji. 

3. Preizkus je lahko opravljajo le borderski ovčarji, stari vsaj eno leto. 

4. Čreda je sestavljena iz najmanj 10 ovac. 

 

Preizkus vedenja: na začetku prvega dela vsakega testa sodnik, ki ga mora priznati 

nacionalna kinološka organizacija članica FCI, oceniti vedenje psa. Sestavni del testa je 

kontrola številke tetovaže ali mikročipa. Upoštevati je potrebno obnašanje  psa do tujcev: 

mora biti naravno, živahno, ne plašno ali agresivno. Nekoliko zadržano vedenje je 

sprejemljivo . 

 

Preizkus se lahko priredi pod okriljem državne kinološke organizacije, v sodelovanju s 

Komisijo za pašo. Sodijo lahko le usposobljeni sodniki. 

 

                                                                            

                                                                                                                          

                              - izpit je opravljen, če je doseženih vsaj 60 točk - 

 

 

Rezultat se mora vpisati v delovno knjižico psa ali drug ustrezen dokument (npr. pašni 

delovni certifikat psa).  

Izhod iz ograde (dovoljena pomoč vodnika) 10 točk 
Vodenje ovac (vodnik je pred ovcami, pes pa za njimi) s 

tremi spremembami smeri, na približno 200 m 
10 točk 

Prehitevanje (zbiranje),najmanj 75 metrov, z dobro 

krotitvijo 

20 točk 

Dvig (previdno približevanje in skrbni dvig) 10 točk 
Privedba (v ravni črti in mirno) 20 točk 
Odganjanje v določeni smeri, najmanj 25 metrov daleč 10 točk 
Zganjanje v ogrado (dovoljena pomoč vodnika) 10 točk 
Slog in obnašanje 10 točk 
Pes mora delovati na način, značilen za pasmo. 

Pes se mora ustrezno obnašati do ljudi in ovac. 

Zlonamerno stiskanje (pes zagrabi ovco) se kaznuje z 

diskvalifikacijo. 

 

SKUPAJ 100 točk 
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OCENE: 

  

> = 90 točk ODLIČNO (ODL, ang. EXC) 
>= 80 - < 90 točk PRAV DOBRO (PD, ang. VG) 
>= 70 - < 80 točk DOBRO (D, ang. G) 
>= 60 - < 70 točk ZADOSTNO (ZAD, ang. SUF) 
  < 60 točk NEZADOSTNO 

 

>= pomeni “višje ali enako” 

< pomeni  “manj kot” 

 

Vsaka država izda potrdilo »certifikat« o opravljenem delovnem preizkusu na paši. Po 

opisanem delovnem preizkusu na paši se morajo ravnati vse države članice FCI in pogodbeni 

partnerji.  

S certifikatom o opravljenem delovnem preizkusu na paši pridobi pes kvalifikacijo za naziv 

mednarodnega prvaka v lepoti. 

Psi, ki so opravili delovni preizkus na paši, lahko sodelujejo v razredu delovnih na 

mednarodnih razstavah, ki jih prizna FCI. 
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V primeru nejasnosti je verodostojno angleško besedilo. 

Te uredbe je odobril generalni odbor FCI na srečanju v Berlinu oktobra 31, 2007. 

Spremembe označene v krepkem besedilu je potrdil generalni odbor FCI v Kijevu avgusta 

2017 in  veljajo  od 1. januarja 2018. 


