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POREKLO: Tibet 
 
PATRONAT: Velika Britanija. 
 
DATUM OBJAVE URADNO VELJAVNEGA STANDARDA: 
13.10.2010. 
 
UPORABA: Družni pes 
 
FCI-CLASIFIKACIJA:  
Skupina 9: Družni in pritlikavi psi. 
Sekcija 5:  Tibetanske pasme 
Brez delovnega izpita 

   
KRATKA ZGODOVINA: Kljub imenu, Tibetanski terier ni terier, 
temveč ovčarski pes. Bil je tudi čuvaj trgovcev na njihovih 
potovanjih v in iz Kitajske. Pri svojem delu je bil bolj, kot zaradi 
svoje velikosti uspešen predvsem zaradi strahospoštovanja, katero je 
užival. Verjetno je bil prav to avtentični “Sveti pes Tibeta”. Je 
najživahnejša od vseh tibetanskih pasem v skupini 9. Ta mali pes  
čuvaj združuje energijo entuziazem in sposobnosti v obliki 
miniaturnega bobtaila. 
 
SPLOŠNI VIDEZ: vztrajen, srednje velik, dolgodlak, kvadratne 
oblike.  
 
POMEMBNA RAZMERJA: Dolžina od točke ramen do korena 
repa je enaka plečni višini. 
 
VEDENJE IN TEMPERAMENT: Živahen, dobrodušen, zvest 
družni pes, s številnimi prikupnimi lastnostmi. Pozoren, inteligenten 
ter igriv, ni napadalen ali bojevit. Zadržan do tujcev. 
 
GLAVA: Odlakana z dolgo dlako padajočo naprej, vendar ne preko 
oči, in ne vplivajoč na kakovost vida. Spodnja čeljust nosi majhno, 
vsekakor ne pretirano veliko brado.  Na splošno odločnega izraza. 
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LOBANJSKI DEL:  
Lobanja: Srednje dolžine, niti široka niti groba, od uhljev proti očem 
se rahlo oža, niti zaobljena niti popolnima ravna med uhlji.  
Stop: Med očmi izrazit a ne pretiran. 
 
OBRAZNI DEL: 
Nos: Črn. 
Gobec: Močan. Dolžina od vrha nosu do oči enaka dolžini od oči do 
tilnika. 
Čeljust / Zobovje: Spodnja čeljust dobro razvita. Sekalci v rahlem 
loku, enakomerno razmaknjeni, postavljeni pravokotno na čeljust. 
Škarjast ali obrnjen škarjast ugriz. 
Lica: Zygomatični lok ukrivljen, vendar z ne pretirano izboklino. 
Oči: Velike, okrogle, ne izbočene niti vdrte; nastavljene dokaj 
narazen, temno rjave barve. Obroba oči črna.  
Uhlja: Povešena, nošena ne preblizu glave, V-ovlike, ne prevelika, 
nastavljena dokaj visoko na strani lobanje, izdatno odlakana. 
 
VRAT: Močan, mišičast, srednje dolg, omogoča nošenje glave 
nad nivojem hrbta kar daje splošno uravnotežen izgled. Izteka se 
v dobro nameščena ramena. 
 
TELO: Dobro omišičeno, kompaktno in močno. 
Vrhnja linija: Ravna.  
Ledja: Kratka, v rahlem loku. 
Križec: Raven. 
Prsa: Močna in globoka do nivoja komolca.  Orebrena daleč 
nazaj.  
 
REP: Srednje dolžine, nastavljen dokaj visoko in nošen v loku čez 
hrbet  Zelo dobro odlakan.  Prepognjenost blizu vrha je pogosta in 
dopustna. 
 
OKONČINE 
 
PREDNJE: 
Splošen izgled: Močno odlakane.  



 

FCI-St. N° 209/ 16.02.2011 
 

4 

Ramena: Primerno nastavljena in dobre dolžine. 
Nadlaket: Dobra dolžina in naklon. 
Podlaket: Noge ravne in vzporedne. 
Dlan (Zapestje): Rahlo nagnjena. 
Šape: Velike, okrogle, močno odlakane med prsti in blazinicami. 
Stoja trdno na blazinicah, brez loka v stopalu. 
 
ZADNJE: 
Splošen izgled: Močno odlakane, dobro omišičene. Dobro okotena 
kolena in nizko nastavljena skočna sklepa, kar daje ravno gornjo 
linijo in odriv. 
Koleno: Dobro okoteno.  
Golenica: Nastavljena nizko. 
Zadnje šape: Velike, okrogle, močno odlakane med prsti in 
blazinicami. Stoja trdno na blazinicah, brez loka v stopalu. 
 
HOJA / GIBANJE: Nemoteno; lahkoten odriv z dobrim  iztegom; 
odriv močan. V hoji ali kasu zadnje noge sledijo prednjim v liniji (ne 
znotraj, ne zunaj). 
 
KOŽUH: 
Dlaka: Dvojni kožuh. Podlanka fina in volnata. Vrhnja dlaka obilna 
in fina, vendar ne svilnata ali volnasta; long; lahko je ravna ali 
valovita, vendar ne skodrana. 
Barva: Bela, zlata, krem, siva ali dimna, črna, dvobarvna in trikolor; 
v bistvu je dovoljena katerakoli barva razen  čokoladne in jetrne. 
 
VIŠINA: 
Plečna višina: samčki: 36 - 41 cm; samičke nekoliko nižje. 
 
NAPAKE: Vsako odstopanje od zgoraj navedenega v točkah je 
potrebno razumeti kot napako. Resnost napake naj bi bila upoštevana 
sorazmerno glede na stopnjo in njen vpliv na zdravje in dobro 
počutje psa. 
 

 IZLOČILNE NAPAKE  
• Agresivnost ali pretirana plahost. 
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• Izločen naj bi bil vsak pes, ki bi očitno kazal fizične ali vedenjske 
anomalije. 

 
OPOMBA: Samci naj bi imeli dva očitno normalna testisa 
popolnoma spuščena v mošnjo. 
 
Dopolnila so natisnjena odebeljeno. 
 
 
 
 


