
 

4. Mejni terier (Border Terrier) 

 

FCI-Standard N° 10 /  12. 03. 1998  / GB 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

POREKLO: Velika Britanija. 

 

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA IZVIRNEGA STANDARDA : 24.06.1987. 

 

RABA: Terier. 

 

KLASIFIKACIJA F.C.I. :  Skupina 3 terierji 

 Sekcija 1 veliki in srednji terierji 



 

Vir : http://www.fci.be/en/nomenclature/3-Terriers.html 
 

3 

 Brez delovnega preizkusa 

SPLOŠEN OPIS: v osnovi je to delovni terier, ki je sposoben slediti konju.   

 

VEDENJE / ZNAČAJ: kombiniran z aktivnostjo in hrabrostjo.   

 

GLAVA: je podobna vidrini 

LOBANJSKI DEL:  

Lobanja: srednje široka. 

OBRAZNI DEL :  

Smrček: zaželen je črn smrček. Smrček v jetrni barvi ali v barvi mesa ne predstavlja večje pomanjkljivosti.  

Gobec: kratek, močan.  

Čeljusti/zobje: Škarjast ugriz, zgornji zobje tesno preko spodnjih in tvorijo kvadratasto čeljust. Raven ugriz 

se tolerira. Predgrizavost ali podgrizavost se štejeta za večjo pomanjkljivost in sta skrajno nezaželeni.  

Oči: temne z ostrim izrazom.  

Uhlji: majhni, v obliki črke V, srednje debeline. Tesno padajoči naprej proti licem.   

 

VRAT: srednje dolg. 

 

TRUP: globok, raven in precej dolg.   

Ledja: močna. 

Prsni koš: rebra nošena precej nazaj, vendar ne preveč zaoljena. Glede na to, da je terier mora imeti obseg 

prsnega koša za rameni toliko, da ga lahko preko primemo z obema rokama.  

 

REP: bolj kratek, precej debel pri korenu, nato se zožuje.  Visoko nastavljen, nošen pokončno, ne sme biti 

zavit preko hrbta.   

 

OKONČINE 

SPREDNJE OKONČINE: sprednje noge ravne, ne preveč močnih kosti. 

ZADNJE OKONČINE: močne, pripravljene za pospeševanje. 
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STOPALA: majhna z debelimi blazinicami. 

HOJA / GIBANJE : zmožen slediti konju. 

 

KOŽA: mora biti debela. 

 

KOŽUH 

DLAKA: ostra in gosta, s priležno podlanko. 

BARVA: rdeča, pšenična, siva in čreslovinasta ali modra in čreslovinasta.  

 

TEŽA:  

Psi 5,9-7,1 kg  

psice 5,1-6,4 kg. 

 

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na 

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki 

vplivajo na sposobnost terierja za delo, ter na zdravje in dobrobit psa.  

 

Vsak predstavnik pasme, ki jasno kaže kakršnekoli fizične ali vedenjske motnje ali napake, mora biti 

diskvalificiran.  

 

Samec mora imeti dva testisa normalne velikost, spuščena v mošnjo.  
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5. Kratkodlaki foksterier (Fox Terrier (Smooth)) 

 

FCI-Standard N° 12 / 05.01.2011/ GB 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

POREKLO: Velika Britanija 

 

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA STANDARDA: 13.10.2010. 

 

RABA: terier.  

 

KLASIFIKACIJA FCI: Skupina  3 terierji 

 Sekcija  1  veliki in srednji terierji 

 Možen delovni preizkus 
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KRATKA ZGODOVINA: Tako kratkodlaki kot resasti foksterier izvira iz Velike Britanije in svoj obstoj dolguje 
enakemu tipu psov iz katerih sta se razvila tako bulterier kot manchester terier. Enotnost tipa se je pokazal 
v poznih letih 19. stoletja, originalni standard za foksterierja pa je bil zapisan leta 1876.  
Eden najbolj živahnih in čuječih terierjev, njegova prefinjenost in odličnost na razstavah nista dopustili, da 
bi postal neprepoznaven. Zmožen kakršne koli količine vadbe, vedno pripravljen, da se spoprime s 
podganami, zajci in seveda lisicami.  
 
   
SPLOŠEN OPIS: aktiven in živahen, trdnost in moč v malem. Nikoli surov ali grob. Ne preveč dolgih, niti 

preveč kratkih nog. Stoji kot dobro grajen lovec kratkega hrbta, ki pokriva veliko lovišča.  

 

VEDENJE / ZNAČAJ: čuječ, hitrega gibanja, ostrega izraza,  na trnih pričakovanja. Prijateljski, vedno prvi) in 

neustrašen.  

 

GLAVA 

LOBANJSKI DEL: 

Lobanja: ploska, dokaj ozka. Počasi se spušča vse do širine oči.    

Čelno kolence: majhno čelno kolence je očitno.  

OBRAZNI DEL: 

Smrček: črn. 

Gobec:  zgornja in spodnja čeljust sta močni in mišičasti. Rahlo se spuščata le v predelu pod očmi. Obraz 

dokaj izklesan in se v srednjem delu ne sme spustiti v klinasto obliko.  

Čeljust / zobje: Močni zobje s pravilnim in popolnim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se tesno prekrivajo s 

spodnjimi in tvorijo kvadratasto čeljust.  

Ličnice: nikoli polne. 

Oči: temne, dokaj majhne, skupaj kolikor se le da, okrogle oblike a ne izbuljene. Jasnega in inteligentnega 

izraza.  

Ušesa: majhna, oblike črke v, padajoča naprej proti ličnicam, uhlji ne smejo viseti ob strani glave. Ušesna 

guba v isti linji kot lobanja. Uhlja srednje debeline.      

  

VRAT: čistih linij in mišičast, brez odvečne kože. Prave dolžine, proti ramenom se počasi širi.  

 

TRUP: 

Hrbet: kratek, raven in močen, brez ohlapnosti.  



 

Vir : http://www.fci.be/en/nomenclature/3-Terriers.html 
 

7 

Ledja: močna, rahlo obokana.  

Prsni koš: globok, vendar ne širok. Sprednja rebra srednje obokana, zadnja rebra globoka.   

 

REP:  

Včasih večinoma kupiran. 

Kupiran:  nastavljen precej visoko, nošen pokončno, vendar  ne sme bit zavit preko hrbta. Precej močen.  

Nekupiran: nastavljen precej visoko, nošen pokončno, vendar  ne sme bit zavit preko hrbta, raven kar se da. 

Rep mora biti take dolžine, da je v ravnotežju s celotno podobo psa.   

 

OKONČINE 

 

SPREDNJE OKONČINE: 

Ramena: dolga in padajoča, dobro nagnjena nazaj, ožja na koncih in jasno izražena na vihru.    

Sprednje noge: noge morajo biti pod katerim koli kotom ravne, od spredaj naj bi bil gleženj čim manj 

opazen. Močnih kosti. 

Sprednje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Močne in debele blazinice, prsti srednje upognjeni, ne 

smejo biti zasukani ne navznoter ne navzven.   

ZADNJE OKONČINE:  

Splošen opis: močne in mišičaste, ne smejo biti povešene in dajati znakov plazenja. 

Stegno: dolgo in močno.  

Kolenski sklep: dobrega gibanja (zasuka).  

Stopalnica: z dobro spuščenim skočnim sklepom. 

Zadnje šape: majhne, okrogle in kompaktne. Močne in debele blazinice, prsti srednje upognjeni, ne smejo 

biti zasukani ne navznoter ne navzven.   

 

HOJA / GIBANJE: Sprednje in zadnje noge nosi naravnost in vzporedno. Komolci se glede na telo gibljejo 

pod pravim kotom. Skočni sklep se ne sme obračati ne navzven niti navznoter. In ne preblizu kolenskemu 

sklepu. Hitrost in pospeševanje mu dajejo zelo fleksibilne zadnje noge. Komolci se prosto gibajo vzporedno 

s telesom.  
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KOŽUH: 

Dlaka: raven, priležna, gladka a trda, gosta in obilna. Trebuh in notranja stran stegen sta ravno tako 

odlakana.   

Barva: prevladati mora bela barva. Lahko je bel ali bel s čreslovinastimi, črnimi in čreslovinastimi ali črnimi 

oznakami. Progaste, rdečkaste ali jetrne oznake so zelo nezaželene.   

 

TEŽA:  

Samci:  od 7,5  do 8 kg  

Samice:  od 7 do 7,5 kg  

 

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na 

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki 

vplivajo na zdravje in dobrobit psa ter na izvedbo njegovega tradicionalnega dela. 

 

DISKVALIFIKACIJSKE POMANJKLIVOSTI 

 Agresiven ali preveč plah pes. 

 Vsak predstavnik pasme, ki jasno kaže kakršne koli fizične ali vedenjske motnje ali napake, mora biti 
diskvalificiran. 

 

Samec mora imeti dva testisa normalne velikost, spuščena v mošnjo.  
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6. Resasti foksterier (Fox Terrier (Wire)) 

FCI-Standard N°169 /  19.05.2009 / GB 

 

 

©M.Davidson, illustr. NKU Picture Library 

 

 

POREKLO: Velika Britanija. 

 

DATUM OBJAVE VELJAVNEGA STANDARDA : 26.03.2009. 

 

RABA: terier. 

 

KLASIFIKACIJA FCI :  Skupina  3 terierji 

 Sekcija  1  veliki in srednji terierji 

 Možen delovni preizkus 
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SPLOŠEN OPIS : aktiven in živahen, trdnost in moč v malem. Nikoli surov ali grob. Kaže pravo ravnotežje, 

kar se odraža na relativnih proporcih glave in obraznega dela, prav tako naj bi bila višina vihra približno 

enaka razdalji med rameni in zadnjim delom. Stoji kot dobro grajen lovec kratkega hrbta, ki pokriva veliko 

lovišča.  

 

VEDENJE / ZNAČAJ: čuječ, hitrega gibanja, ostrega izraza,  na trnih pričakovanja. Prijateljski, vedno prvi in 

neustrašen. 

 

GLAVA 

LOBANJSKI DEL :  

Lobanja: ploska, dokaj ozka. Počasi se spušča vse do širine oči.    

Čelno kolence: neznatno. 

OBRAZNI DEL :  

Smrček: črn. 

Gobec: malo razlike v dolžini med lobanjo in obraznim delom. Če je obrazni del krajši potem glava izgleda 

šibka in neizpopolnjena. Obrazni del se polagoma spušča prek oči do gobca, ne sme pa biti ploščat ali se 

prehitro spuščati nad očmi, kjer naj bi bil poln in dobro grajen. Poln ali okrogel obris lic je zelo nezaželen.   

Čeljusti/zobje: Močni zobje s pravilnim in popolnim škarjastim ugrizom. Zgornji zobje se tesno prekrivajo s 

spodnjimi in tvorijo kvadratasto čeljust. Posebno močna in mišičasta zasnova čeljusti je nezaželena in ni 

estetska.   

Oči: temne, iskrive in inteligentne, precej majhne, ne izbuljene. Okrogle kolikor se le da. Ne predaleč 

narazen niti preveč visoko vsajene in ne preblizu ušes. Svetle oči so zelo nezaželene.   

Ušesa: majhna, oblike črke v, srednje debeline. Poklapani del uhlja se nežno spušča naprej proti ličnicam. 

Zgornji del uhlja je na pripogibu v približno enaki liniji kot lobanja. Privzdignjena ali preveč pripognjena 

ušesa so nezaželena.   

 

VRAT: čistih linij in mišičast, precejšnje dolžine, brez odvečne kože, pri ramenih se razširi. Če gledamo od 

strani predstavlja elegantno krivuljo.   

 

TRUP :  

Hrbet: kratek, raven in močan, ne sme biti ohlapen.    

Ledja: mišičasta, rahlo obokana. Zelo kratko spojena.   
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Prsni koš: globok; sprednja rebra srednje obokana, zadnja rebra globoka in prožna. 

 

REP: Nekoč večinoma kupiran.   

Kupiran: visoko nastavljen, nošen pokončno, vendar ne preko hrbta ali zavito. Močan in precej dolg.  

Nekupiran: visoko nastavljen, nošen pokončno, vendar ne preko hrbta ali zavito. Močan in takšne dolžine, 

da psu daje uravnotežen videz.   

 

OKONČINE  

SPREDNJE OKONČINE: gledano od spredaj se ramena počasi spuščajo. Spoj med rameni in vratom naj bo 

nežen. Gledano od strani je hrbet dobro umeščen, zadnji konec se počasi poševno spušča.  Viher je vedno 

jasno odrezan. Globokih, a ne širokih, prsi. Gledano iz katerekoli strani morajo noge biti ravne in močnih 

kosti vse do šap. Komolci vzporedni s telesom, gibajo se nemoteno ob straneh. V gibanju nošeni ravno.  

ZADNJE OKONČINE: močne in mišičaste ter ne smejo biti prenizko oziroma ne smejo biti v “počepu”. 

Kombinacija kratkega spodnjega dela stegna in ravnega kolenskega sklepa sta zelo nezaželeni.  

Stegna: dolga in močna.  

Kolenski sklep: dobro upognjen, ne sme biti zasukan ne navznoter, ne navzven.   

Skočni sklep: dobro spuščen.  

Stopalnici:  obrnjeni navzgor in vzporedni, če ju gledamo od zadaj.  

ŠAPE: okrogle, kompaktne, z majhnimi, čvrstimi in zelo blazinastimi prsti, ki so srednje upognjeni. Ne smejo 

biti obrnjen ne navznoter, ne navzven.    

 

HOJA/GIBANJE: Sprednje in zadnje noge nosi naravnost in vzporedno. Komolci se glede na telo gibljejo pod 

pravim kotom. Skočni sklep se ne sme obračati ne navzven niti navznoter. In ne preblizu kolenskemu 

sklepu. Hitrost in pospeševanje mu dajejo zelo fleksibilne zadnje noge. Komolci se prosto gibajo vzporedno 

s telesom. 

 

KOŽUH 

DLAKA:  gosta, zelo žičnate teksture, na ramenih dolga 2 cm, na vihru do 4 cm. Po hrbtu, rebrih in 

okončinah je dlaka s kratko in mehko podlanko. Dlaka po hrbtu in nogah je bolj ostra kot ob straneh. Dlaka 

na čeljustih je izrazito trda  in ob zadostni dolžini daje obrazu podobo moči. Dlaka po nogah je gosta in trda.   

BARVA: prevladati mora bela barva s čreslovinastimi, črnimi in čreslovinastimi ali črnimi oznakami. 

Progaste, rdečkaste ali jetrne oznake so zelo nezaželene.   
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VELIKOST IN TEŽA :  

Višina vihra ne sme presegati 39 cm pri psih, psice so nekoliko nižje.   

Idealna teža v razstavni kondiciji je 8,25 kg za psa in nekoliko manj za psico.  

 

POMANJKLJIVOSTI: kakršnokoli odstopanje od zgoraj navedenih točk se smatra za napako. Glede na 

pomembnost napake mora biti ta natančno usklajena z oceno. Upoštevati je potrebno tudi posledice, ki 

vplivajo na zdravje in dobrobit psa. Vsak predstavnik pasme, ki jasno kaže kakršne koli fizične ali vedenjske 

motnje ali napake, mora biti diskvalificiran. 

 

Samec mora imeti dva testisa normalne velikost, spuščena v mošnjo.  

 

 

  


