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GOLDEN RETRIEVER 
(Zlati prinašalec) 

 
IZVOR: Velika Britanija 
 
DATUM IZDAJE ORIGINALNEGA VELJAVNEGA STANDARDA: 28. 07. 2009. 
 
UPORABNOST: Lovski pes. 
 
KLASIFIKACIJA F.C.I. : 8. skupina  Prinašalci, šarivci, vodni psi. 
    Sekcija 1 Prinašalci. 
      Z delovnim izpitom. 
 
 
SPLOŠNI VTIS:  Simetričen, skladno grajen, živahen, močan, uravnoteženega gibanja; zdrav in čil s 
prijaznim izrazom. 
 
VEDENJE IN ZNAČAJ:  Ubogljiv, inteligenten, z naravnimi delovnimi sposobnostmi; ljubezniv, 
prijazen in zaupljiv.  
 
GLAVA: Skladna in dobro oblikovana. 
 
LOBANJSKI DEL:   
Lobanja: Široka, vendar ne robata; dobro vsajena v vrat. 
Stop: Izrazit.  
 
OBRAZNI DEL: 
Smrček: Zaželeno je, da je črn. 
Gobec: Močan, širok in globok; dolžina gobca je približno enaka dolžini od stopa do zatilnice.  
Čeljusti/zobje: Čeljusti močne, s popolnim, pravilnim in kompletnim škarjastim ugrizom, tj. zgornji zobje 
tesno prekrivajo spodnje in so pod pravim kotom vsajeni v čeljust.  
Oči: Temno rjave, široko razmaknjene, veke temno obrobljene.  
Uhlja: Srednje velika, nastavljena približno v višini oči.  
 
VRAT:  Primerno dolg, brez odvečne kože in mišičast. 
 
TELO: Skladno.  
Hrbet: Hrbtna linija ravna. 
Ledja: Močna, mišičasta, kratka.  
Prsni koš: Globok do konca srca. Rebra globoka, dobro zaobljena.  
 
REP:  Vstavljen in nošen v višini hrbta, sega do skočnega sklepa; konica ne sme biti zavita. 
 
OKONČINE: 
 
PREDNJE OKONČINE: Prednje noge ravne z močnimi kostmi. 
Ramena: Pravilno okotena, z dolgo plečnico. 
Nadlaktnica: Enako dolga kot plečnica, prednji nogi čvrsto pod telesom.  
Komolca : Priležna. 
Prednje šape: Okrogle in mačje. 
 
ZADNJE OKONČINE: Zadnje noge močne in mišičaste. 
Kolenski sklep : Dobro upognjen. 
Golen: Dobre dolžine.  
Skočni sklep: Nizko postavljen, gledano od zadaj raven, ne sme biti obrnjen niti navzven niti 
navznoter.Kravja stoja močno nezaželena. 
Zadnje šape: Okrogle in mačje. 



 
GIBANJE: Izdatno, z močnim odrivom. Ravno in vzporedno spredaj in zadaj. Korak dolg in svoboden; 
visoko vzdigovanje nog ter kratek in visok korak (kot pri lipicancu, op.prev.) sprednjih nog je napačno.  
 
KOŽUH: 
 
Dlaka: Ravna ali valovita z izrazitimi praporci, gosta vodoodporna podlanka.  
Barva: Vsi odtenki zlate ali smetanaste, niti rdeča niti mahagonijeva. Nekaj belih dlak, vendar samo 
na prsih, je dovoljenih.  
 
VELIKOST IN TEŽA: 
Plečna višina:   psi 56 – 61 cm (22–24 inčev) 
    psice 51 – 56 cm (20–22 inčev) 
 
NAPAKE:  
Vsako odstopanje od prej omenjenih točk naj se šteje za napako; resnost, s katero jo je treba 
obravnavati, naj bo v natančnem razmerju z njeno stopnjo in njenim vplivom na zdravje in zaščito psa 
ter na njegovo zmožnost opravljanja tradicionalnega dela. 
 
 
DISKVALIFIKACIJSKE HIBE: 
- agresivnost ali pretirana plašnost 
- pse, ki očitno kažejo fizične ali vedenjske anomalije, naj se diskvalificira 
 
 
Opomba : Samci morajo imeti dve na videz  normalni modi popolnoma spuščeni v mošnjo. 
 
 
 (Op.prev.: Najnovejši popravki so odebeljeni.) 
(prevod: Barbara Krumpak) 
 
 
 
 
 
 
 
 


