
 

 

 

KDNOS 
 
AKTUALNO 
SV-HG (08/10) 
 
Sprememba pasemskega standarda glede vrste dlake »dolgodlaki psi s podlanko« 
 
Na podlagi spejetega sklepa Zvezne skupščine v letih 2008 in 2009 je SV podal vlogo na FCI, da bi 
ta v pasemski standard nemškega ovčarja sprejel pse z vrsto dlake »dolgodlaki psi s podlanko«, 
in sicer kot lastno oz. samostojno različico.  
 
FCI je sedaj to vlogo odobril z veljavnostjo od 1. 1. 2011 dalje.  
 
To pomeni, da lahko od 1. 1. 2011 nemški ovčarji z vrsto dlake »dolgodlaki s podlanko«: 

- Sodelujejo na vzrejnih pregledih SV (Koerung). 
- Sodelujejo na vzrejnih razstavah. Prireditelji lahko za pse s to vrsto dlake oblikujejo 

posebne razrede. Ni pa mogoče, da bi prireditelji pustili, da v istem oz. mešanem razredu 
nastopijo psi s kratko oz. srednje dolgo dlako s podlanko ter dolgodlaki psi s podlanko. 

- Da se lahko s temi psi vzreja. Pri tem je treba upoštevati, da so dovoljene paritve le med 
psi z isto različico dlake (kratkodlaki oz. psi s srednje dolgo dlako s podlanko s psi z enako 
vrsto dlake ter dolgodlaki psi s podlanko z dolgodlakimi psi s podlanko). Ni dovoljeno 
pariti kratkodlakih oz. psov s srednje dolgo dlako s podlanko z dolgodlakimi psi s 
podlanko.  

 
V nadaljevanju so navedene nadaljnje informacije o spremenjenem besedilu pasemskega 
standarda:  
1. Dlaka, podtočka: »sestava oz. kakovost dlake«: 
Novo besedilo:  
Dlaka: nemškega ovčarja je mogoče vzrejati v dveh različicah dlake - kratkodlaki psi s podlanko oz. 
psi s srednje dolgo dlako s podlanko ter dolgodlaki psi s podlanko.  

 
 
Kratkodlaki psi s podlanko oz. psi s srednje dolgo dlako s podlanko: 
Krovna dlaka naj bo čim bolj gosta, ravna, ostra in tesno priležna. Na glavi, vključno z notranjostjo 
uhljev, na sprednji strani nog, na šapah in prstih naj bo dlaka kratka, na vratu je nekoliko daljša, tu 
je pes močneje odlakan. Na zadnji strani nog se dlaka do zapestij oz. na zadnjih nogah do skočnih 
sklepov nekoliko podaljša ter tvori na hrbtni strani stegen zmerne hlače.   

 
Dolgodlaki psi s podlanko: 
Krovna dlaka mora biti dolga, mehka ter ne tesno priležna, z zastavicami na uhljih ter na nogah, 
košate hlače ter košat rep s tvorbo zastavice navzdol. Na glavi, vključno z notranjostjo uhljev, na 
sprednji strani nog, na šapah in prstih je dlaka kratka, na vratu daljša, tu je pes močneje odlakan, 
skoraj s tvorbo grive. Na hrtbni strani nog vse do zapestij oz. do skočnih sklepov na zadnjih nogah 
se dlaka podaljša ter tvori na hrbtni strani stegen dobro izražene hlače.  
 
2. Izključujoče napake  
Novo besedilo: 
........ 



k) Dolgodlaki psi brez podlanke 
 
Prosimo, da pri tem upoštevate tudi spremenjeni oz. prilagojeni pravilnik o vzrejnih razstavah SV, 
vzrejni pravilnik SV ter pravilnik o vzrejnem pregledu SV (Koerung) na spletni strani SV, ki že 
vsebuje tudi nove določbe.  

 


