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Zbornik, ki je pred nami, vsebuje članke, ki so bili v obliki predavanj predstav-
ljeni na seminarju za strokovni kader rally obediencea, v hotelu Mons v Ljublja-
ni, 29. 9. 2013. Seminar je bil organiziran v skladu s konceptom dela Komisije 
za rally obedience: bil je strokoven in dostopen širokemu krogu slušateljev. Va-
bilu k sodelovanju so se odzvali predavatelj s področja zgodovine, razvoja in or-
ganiziranosti Kinološke zveze Slovenije, strokovnjak za organizacijo prireditev 
in strokovnjakinje za šolanje, vedenje in razumevanje psa ter veterino. Zbornik, 
ki je nastal na podlagi njihovih predstavitev, predstavlja obširno kinološko li-
teraturo.  

Članek o razvoju in organiziranosti Kinološke zveze Slovenije nam ponuja 
vpogled v delovanje in organiziranost Kinološke zveze in kratek opis razvoja 
kinologije na slovenskem ozemlju. 
V članku o navodilih za izvedbo prireditev so na kratko opisane zahteve za 
izvedbo vseh prireditev rally obediencea.
Članek s področja veterine je zbir pomembnih informacij o boleznih psov 
ter njihovi preventivi. V njem so izčrpno predstavljeni pomembni ukrepi pri 
poškodbi psa in temeljni postopki pomoči človeku z oživljanjem. S preprostim 
jezikom avtorice je ta sicer zahtevna tema razumljiva vsakomur. 
Članki o nagonih psa, telesni govorici psov (miritvenih signalih), pasemskih 
značilnostih in metodah šolanja nam razkrivajo skrivnosti značaja (nravi) 
psa, ki je predvsem dediščina njegovih prednikov. V člankih avtorica odlično 
opisuje nagone in njihove specifičnosti pri posameznih  pasmah psov, teorijo 
pa podkrepi z enostavnimi  primeri.
V članku o nagrajevanju sta predstavljena pomemben del šolanja psa in pri-
prava psa na prve kinološke preizkušnje, ki temelji na pozitivni motivaciji in 
pravilnem nagrajevanju. Avtorica nazorno in postopno predstavlja celoten 
pristop k delu s psom.

Leto 2013 je bilo prelomno, saj smo dosegli, da je rally obedience postal urad-
na kinološka disciplina - z uradnim statusom in mestom v Kinološki zvezi 
Slovenije, ki si ju kot kinološki šport tudi zasluži. Ta uspeh smo dosegli skupaj 
z vsemi, ki delajo na področju RO, – s kinološkimi društvi, ki v svojih sredinah 
razvijajo, spodbujajo in organizirajo tekmovanja in s tem zagotavljajo razvoj 
RO, in tekmovalci, ki so zaradi podpore društev iz tekme v tekmo številčnejši 
in boljši. Dokazali smo, da je RO športna disciplina v vzponu, dosegljiva vsem, 
ne glede na velikost ali pasmo psa.

Zbornik, za katerega lahko trdim, da izkazuje dolgoletne in strokovne izkušnje 
ter znanja naših predavateljev, je namenjen vsem, ki delate na področju rally 
obediencea, pa tudi drugim kinologom. Verjamem, da bodo teme, podane v 
zborniku, v veliko pomoč pri razumevanju nravi psa in koristen pripomoček 
za pripravo psa za delo v RO. Upamo, da bo prišel v roke čim več bralcev in jim 
pomagal pri delu s psi.

Miran Marš, predsednik Komisije za rally obedience in mednarodni kinološki 
sodnik za ocenjevanje dela psov in sodnik za rally obedience
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Kaj je kinologija? Organiziranost 
kinologov
Izraz kinologija izhaja iz grščine: κύων – kyn pomeni 
pes, λόγος – logos pa beseda, od tod pa tudi veda 
oz. znanje. Kljub znanstvenemu imenu, kinologija 
ni znanstvena veda. Z znanstvenim preučevanjem 
psov se ukvarjajo predvsem etologi (biologi, ki 
preučujejo vedenje oz. značaj živali), fiziologi (bi-
ologi, ki preučujejo procese organizma oz. njegovih 
delov), genetiki (biologi, ki preučujejo dedovanje oz. 
dedno snov) in drugi. Četudi se ti strokovnjaki in 
znanstveniku ukvarjajo s psi, njihova dejavnost ni 
kinologija.

Kinologija je veda o psih, pasjih pasmah in vzreji 
oziroma veda, ki obravnava psa, in vključuje: 

•	 vzrejo psov oziroma posameznih pasem, 
•	 vzgojo psov in 
•	 neformalno preučevanje vrste.

Krovna slovenska kinološka organizacija, t. i. 
Kinološka zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS), je 
polnopravna članica mednarodne kinološke zveze 
– Federation Cynologique Internationale (FCI). 
Včlanjenost nacionalnih kinoloških zvez, ki pov-
ezujejo kinologe posamezne države, v mednarodno 
kinološko zvezo (FCI) je povsem prostovoljna. 

Zgodovina Kinološke zveze 
Slovenije
Zgodovina slovenske kinologije je kratka – ker je 
kratka tudi zgodovina samostojne Slovenije. Napori 
in kinološka zavest Slovencev pa sežejo precej dlje 
od osamosvojitve Slovenije.

Razvoj in organiziranost KZS
Aleksander Česnik, prvi podpredsednik KZS

Zametki organiziranega kinološkega delovanja so 
se začeli po prvi svetovni vojni. Zavest o koristnosti 
kinologije je naraščala, zgled organiziranosti kinol-
ogov v drugih državah/kraljevinah pa je spodbudil 
ustanovitev Kluba ljubiteljev ptičarjev, 23. februarja 
1921, prve slovenske kinološke organizacije. Leto 
kasneje, 9. novembra 1922, so slovenski kinologi v 
Ljubljani ustanovili Klub ljubiteljev športnih psov. 
22. maja 1924 pa je bil ustanovljen še Klub ljubi-
teljev brakov. Oktobra, leta 1925, so vsi trije klubi 
ustanovili Jugoslovansko kinološko zvezo (JKZ) 
s sedežem v Ljubljani. Leto kasneje pa sta bila 
ustanovljena še Klub ljubiteljev jamarjev in Društvo 
brak jazbečar.

Leta 1938 so Klub ljubiteljev športnih psov prei-
menovali v Jugoslovanski klub ljubiteljev športnih 
psov, s čimer je klub postal vodilna kinološka organ-
izacija na področju nelovskih psov v takratni skupni 
državi. Klub je vodil tudi jugoslovansko rodovno 
knjigo športnih psov.

Slovenski kinologi so počasi in postopoma svoj 
vpliv razširili po vsej Jugoslaviji. Naši klubi so začeli 
dobivati svoje podružnice:

•	 Društvo prijatelja pasa Zagreb (1930),
•	 Kinološki klub Beograd (1931), 
•	 Udruženje odgajivača pasa Dunavske bano-

vine s sedežem v Somboru (1938). 
Zanimiv je podatek, da je Klub ljubiteljev ptičarjev 
na svoji seji 4. 10. 1929 sprejel sklep, da se zaradi 
nedelavnosti razpustita njegovi podružnici v Novem 
Sadu in Beogradu. 
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2. aprila 1936 je JKZ postala redna članica FCI. 
Naše predsedovanje FCI med letoma 1939 in 1948 
je dokaz našega ugleda in hitro pridobljenega zau-
panja mednarodne kinološke organizacije.

Med drugo svetovno vojno so bile kinološke ak-
tivnosti na Slovenskem začasno ustavljene. 

Po vojni je sledil hiter razmah kinologije na Slov-
enskem. 19. septembra 1946 je bil ustanovni občni 
zbor Kinološke zveze Slovenije (KZS), decembra 
istega leta pa sta KZS kot družbeno organizacijo 
priznala takratna Ljudska vlada in Ministrstvo za 
notranje zadeve. Leta 1953 je bil sedež Jugoslovan-
ske kinološke zveze iz Ljubljane preseljen v Beograd.

Zanimanje za šolanje športnih psov se je v povojnih 
letih hitro širilo po vsej Sloveniji: v Celju, Hrastni-
ku, Mariboru, Slovenski Bistrici, Trbovljah, na Vrh-
niki, v Škofji Loki in na Bledu so bili ustanovljeni 
kinološki aktivi in podružnice ali klubi.
Ko so se posamezni kinološki aktivi (klubi) dovolj 
razvili, so se 21. maja 1958 osamosvojili in združili 
v Zvezo klubov za vzrejo športnih in službenih psov 
Slovenije. Zveza klubov je postala ena najbolj ak-
tivnih kinoloških organizacij v takratni državi. Leta 
1970 so zvezo klubov reorganizirali in posodobili. 
Strokovno je postala še bolj učinkovita in zasenčila 
takratne pasemske organizacije lovskih psov. Prvi 
zbor sodnikov za športne in službene pse je bil 16. 
in 17. decembra 1972. Zveza klubov je organizirala 
državna in republiška in mednarodna tekmovanja, 
število izpitov pa je rastlo iz leta v leto. 

Po razpadu Jugoslavije smo morali FCI ponovno 
zaprositi za članstvo - kot kinološka zveza novonast-
ale samostojne Slovenije. 5. septembra 1992 smo 
postali pridružena članica v FCI  (na skupščini FCI 
v Regensdorfu pri Zürichu). V zgodovini Kinološke 
zveze Slovenije je najimenitnejši dogodek sprejetje 
KZS med redne članice FCI 30. maja 1995.

RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST KZS
Aleksander Česnik, prvi podpredsednik KZS in ...10

Organiziranost KZS
ORGANI KZS
Danes  KZS sestavlja 30 pasemskih klubov,18 lovs-
kih društev in 71 kinoloških društev, skupaj torej 
119 članic.
Organiziranost KZS opredeljujeta Statut KZS in Za-
kon o društvih.

Upravni organi KZS so:
•	 skupščina,
•	 upravni odbor,
•	 nadzorni odbor,
•	 disciplinska komisija in 
•	 statutarna komisija.

Strokovni organi KZS so:
•	 Komisija za strokovna vprašanja,
•	 zbor sodnikov športnih pasem,
•	 zbor sodnikov lovskih pasem,
•	 delni zbori sodnikov in
•	 strokovne komisije.

Funkcionarji KZS so:
•	 predsednik,
•	 prvi podpredsednik,
•	 drugi podpredsednik,
•	 dva predsednika zbora sodnikov,
•	 predsednik nadzornega odbora,
•	 predsednik disciplinske komisije,
•	 predsednik statutarne komisije,
•	 predsedniki strokovnih komisij in
•	 vodja rodovne knjige.

KZS predstavlja in zastopa njen predsednik. Ta tudi 
vodi in sklicuje seje upravnega odbora (UO).
Organ, ki vodi KZS, je upravni odbor (UO). Ses-
tavlja ga enajst članov, štirje zastopajo športno smer 
kinologije in štirje lovsko smer kinologije. Preostali 
trije člani so predsednik in dva podpredsednika 
(prvi podpredsednik KZS in drugi podpredsednik 
KZS), ki vodijo upravni odbor (UO).

Komisije KZS so:
•	 Komisija za strokovna vprašanja (KSV)

•	 sestavlja jo 8 članov (4 športni kinologi 
in 4 lovski kinologi),

•	 podrejena je upravnemu odboru,
•	 njen predsednik je Roman Hoefferle,
•	 njeno delovanje ureja Pravilnik o 

strokovnem delu (PSD).
•	 Komisija za šolanje 

•	 njen predsednik je Miloš Kovač.
•	 Komisija za agility 

•	 njen predsednik je Zlatko Gorjan.
•	 Komisija za reševalne pse

•	 njen predsednik je Vlado Gerbec.
•	 Komisija za prireditve 

•	 njena predsednica je Jelka Simšič.
•	 Komisija za junior handling

•	 njena predsednica je Slavica Skalar.
•	 Komisija otrok in pes 

•	 njena predsednica je Željka Fon Zidar.
•	 Gospodarsko-finančna komisija (GFK)

•	 njen predsednik je Aleksander Česnik.
•	 Komisija za izobraževanje in izpite 

•	 njen predsednik je Jože Vidic.
•	 Komisija za rally obedience

•	 njen predsednik je Miran Marš.
V športni veji kinološke zveze Slovenije je 19 vzre-
jnih komisij, v lovski pa 9 vzrejnih komisij, vse so 
razdeljene po FCI-skupinah.

STROKOVNI KINOLOŠKI KADER
Strokovni kinološki kader sestavljajo vsi strokovno 
usposobljeni kinologi. Evidenco strokovnega kadra 
vodi KZS, natančna opredelitev pa je dosežena z na-
zivi, zajetimi v Pravilniku o strokovnem delu (PSD).

Kinološki sodniki
Glede na vrsto sojenja ločimo:

•	 kinološke sodnike za ocenjevanje zunan-
josti psov,

•	 kinološke sodnike za ocenjevanje dela,
•	 kinološke sodnike za ocenjevanje zunan-

josti in dela,
•	 kinološke sodnike za agility,
•	 kinološke sodnike za dirke hrtov,
•	 kinološke sodnike za junior handling,
•	 vsestranske pasemske kinološke sodnike in

•	 zaslužne kinološke sodnike.

Glede na stopnjo/rang pa ločimo:
•	 državne sodnike,
•	 mednarodne sodnike,
•	 vsestranske sodnike (ang. all round) in
•	 zaslužne sodnike.

Katalog kinoloških nazivov
Katalog kinoloških nazivov vodi KZS, nazive pa 
natančno opredeljuje Pravilnik o strokovnem delu 
(PSD). Nazivi so opredeljeni za:

•	 vzrejne referente, 
•	 tetovirne referente, 
•	 vodnike lovskih, delovnih in reševalnih 

psov, 
•	 inštruktorje šolanja lovske in delovne 

kinologije ter reševalnih psov, 
•	 markerje, 
•	 polagalce sledi in 
•	 kinološke predavatelje.

RODOVNA KNJIGA - RODOVNIKI
KZS vodi rodovno knjigo in izdaja vse rodovnike: 
rodovnik, izvozni rodovnik (ang. export pedigree) 
in pogojni rodovnik. KZS izvaja tudi nostrifikacijo 
rodovnika psa, kupljenega v tujini in pripeljanih v 
Slovenijo. Gre za potrditev veljavnosti tujega doku-
menta. Na originalni (izvozni) rodovnik se natisne 
žig »Vpisan v SLR/SPR« in dopiše pasemsko oznako, 
številko in datum vpisa. Vpis v rodovno knjigo KZS 
mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige 
in žigom KZS. Ob nostrifikaciji se podatki iz origi-
nalnega rodovnika prepišejo v kartoteko.

Finance KZS
Poslovanje KZS je razdeljeno na 5 programov:

•	 A1; organizacija
•	 A2; strokovne službe
•	 B-program
•	 C-program in
•	 revija Kinolog.
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RAZVOJ IN ORGANIZIRANOST KZS
Aleksander Česnik, prvi podpredsednik KZS in ...12

A1 – ORGANIZACIJA
Prihodki:

•	 članarina: KD, LKD, klubi, sodniki, 
pripravniki;

•	 komisija za izpite, izobraževanje, 
šampionati, takse od prireditev: CACIB, 
CAC, tekmovanja;

•	 ostali prihodki, taksa za psarne, taksa 
za skočnine psov, donacije od dohodnin 
fizičnih oseb,     drugo - pravilniki, obresti, 
opomini, prevrednotenje prvaštva; partici-
pacija pri reviji Kinolog - 5%.

Odhodki:
•	 stroški organizacije: sestanki organov 

KZS (potni stroški), priznanja, plakete za 
članice, rozete, zavarovanje poslovnih pros-
torov, nadomestilo za stavbno zemljišče, 
reprezentance; 

•	 poslovni stroški: pisarniški material, 
električna energija, stroški ogrevanja, strok-
ovna literatura, stroški telefona, stroški fo-
tokopiranja, tiskarske storitve - obrazci, 
tiskovine, komunalne storitve, vzdrževanje 
- popravila, servisi, vzdrževanje in nadgrad-
nja računalniške opreme, bančne provizije, 
gostinske storitve - hrana, pijača, pisarna, 
sestanki, drobni inventar;

•	 članarina FCI;
•	 takse FCI od prireditev KZS;
•	 startnine državnih reprezentanc v tujini;
•	 stroški predstavnikov KZS v tujini;
•	 stroški delegatov na prireditvah;
•	 stroški komisije za izobraževanje;
•	 stroški amortizacije;
•	 stroški obresti;  
•	 stroški vzdrževanja – električna napeljava, 

vodovod, ogrevanje, zavarovanje; 
•	 investicijsko vzdrževanje objekta sedeža 

KZS (Zapoge, Vodice).

A2 – STROKOVNE SLUŽBE
Prihodki:

•	 rodovniki (po ceniku);  
•	 prijava legla (po ceniku); 
•	 vpis v rodovno knjigo, duplikati in prepisi 

rodovnikov; 

•	 dodatna taksa na psa od telesne ocene in 
vzrejnega pregleda;

•	 prodaja knjižic;
•	 zaračunana poštnina; 
•	 participacija pri A2 – 2 % MORS in IRO, 4 

% - ostale komisije (B in C);
•	 participacija pri reviji KINOLOG (5 %); 
•	 prihodki po pogodbi s KZS, d. o. o.

Odhodki  
•	 bruto plače in računalniške storitve (po po-

godbi);
•	 prevozi (službene poti, parkirnina);
•	 honorarji za delo, vodenje rodovne knjige, 

dodatno delo v pisarni KZS;    
•	 storitve (po pogodbi);
•	 čiščenje poslovnih prostorov; 
•	 drugo – končni obračunski delež DDV;  
•	 pomožni material.

                          
B-PROGRAM: VZREJNE KOMISIJE LOVSKIH 
PASEM

•	 Vzrejna komisija za goniče;  
•	 Vzrejna komisija za brak jazbečarje;  
•	 Vzrejna komisija za barvarje;
•	 Vzrejna komisija za šarivce;  
•	 Vzrejna komisija za prepeličarje;
•	 participacija pri A2-programu – 4 % pri-

hodkov lastne dejavnosti komisij.

C-PROGRAM: KOMSIJE PO DEJAVNOSTIH 
IN VZREJNE KOMSIJE ŠPORTNIH PASEM

•	 Komisija za reševanje – dotacija MORS, 
IRO, lastna dejavnost;

•	 Komisija za šolanje; 
•	 Komisija za agility; 
•	 Komisija za junior handling (JH); 
•	 Komisija otrok in pes;
•	 Vzrejna komisija za RW; 
•	 Vzrejna komisija za NO; 
•	 Vzrejna komisija za pudlje; 
•	 Vzrejna komisija za šarplanince; 
•	 Vzrejna komisija za šarpeje; 
•	 Vzrejna komisija za planšarske pasme; 
•	 participacija pri A2-programu (2 %);
•	 participacija pri reviji Kinolog (5 %). 

REVIJA KINOLOG
Prihodki:

•	 naročnina;
•	 prodaja revij (Delo); 
•	 oglasi - propaganda, sponzoriranje; 
•	 participacije pri programih A1-, A2- in C-

programov (5% nekaterih prihodkov); 
•	 ostali prihodki.

KZS
upravni organi

UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

DISCIPLINSKA KOMISIJA

STATUTARNA KOMISIJA

KOMISIJA ZA STROKOVNA 
VPRAŠANJA 

PREDSEDNIK KZS

1. PODPREDSEDNIK KZS

2. PODPREDSEDNIK KZS

LOVSKI KINOLOGI

ŠPORTNI KINOLOGI

4
4

STALNE KOMISIJE4

ZBOR SODNIKOV ŠPORTNIH 
PASEM PSOV 

DELNI ZBORI SODNIKOV

STROKOVNE KOMISIJE

ZBOR SODNIKOV LOVSKIH
PASEM PSOV 

PREDSEDNIK ZSŠPP

PREDSEDNIK ZSLPP

PREDSEDNIK NO

PREDSEDNIK DK

PREDSEDNIK SK

KOMISIJA ZA ŠOLANJE
KOMISIJA ZA AGILITI
KOMISIJA ZA REŠEVALNE PSE
KOMISIJA ZA JUNIOR HANDLING
KOMISIJA OTROK IN PES
KOMSIIJA ZA RALLY OBEDIENCE

VZREJNE KOMISIJE ŠPORTNIH PASEM
VZREJNE KOMISIJE LOVSKIH PASEM

O R

PREDSEDNIKI KOMISIJ

strokovni organi

RODOVNA KNJIGA

VODJA RK

REVIJA KINOLOG

19
9

Odhodki:
•	 redakcija in tisk; 
•	 odprema in poštnina;
•	 bruto honorarji;
•	 ostali stroški: pisarniški material, telefon-

ske storitve, fotokopije, plakete, nadgrad-
nja računalniškega programa, vezava revije, 
potni stroški.

º

Slika 1: Organigram KZS (v sivih ok-
virjih so prikazani funkcionarji KZS).
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Vpis v tečaj RO
Pri vpisu novega tečajnika so bistveni:

•	 vpisnica, na kateri so
•	 podatki o vodniku, lastniku  in psu,
•	 fotokopija rodovnika, 
•	 potrdilo o cepljenju proti steklini,
•	 soglasje staršev/skrbnikov za mladoletne 

osebe in 
•	 jasno opredeljeni dodatni pogoji: količina 

obiskov, vračilo denarja, odgovornost za 
škodo ipd.

Izpiti
Priprava inštruktorja oziroma organizatorja pred 
organizacijo izpitov naj vključuje:

•	 kontrolo podatkov na vpisnici,
•	 kontrolo starosti psa (12, 14, 15, 16 mese-

cev),
•	 kontrolo izpolnjevanja ostalih pogojev za 

izpit in
•	 vpis v Kinos.

Izpitnik pa mora na izpit prinesti:
•	 rodovnik,
•	 knjižico o cepljenju, 
•	 člansko izkaznico,
•	 delovno knjižico, 
•	 soglasje staršev/skrbnikov, če je izpitnik 

mladoleten, in
•	 denar za plačilo izpitov.

Navodila za izvedbo 
prireditev RO
Sašo Cvek, sodnik za RO

Organizacija prireditve
1. PRIJAVA PRIREDITVE
Organizator prireditve (izpit ali tekma) mora na-
jmanj 10 dni pred prireditvijo na e-poštni naslov 
Komisije za RO (komisijaro@gmail.com) poslati 
obrazec Prijava prireditve. Nato komisija organiza-
torju, sodniku in pripravniku izda soglasje.
Vsi obrazci, potrebni za prijavo prireditve, so objav-
ljeni na spletni strani RO Slovenija.
Organizator je dolžan uradujočega sodnika vsaj tri 
dni pred tekmo pisno obvestiti o številu udeležnecev 
in se z njim pogovoriti o izdelavi skic prog in more-
bitnih drugih zadevah.

2. IZVEDBA PRIREDITVE
Pred pričetkom sojenja mora organizator prireditev 
RO za sodnika pripraviti:

•	 1 izvod podpisanega kataloga,
•	 2 izvoda kataloga,
•	 soglasja staršev/skrbnikov za mladoletne 

osebe,
•	 ocenjevalne liste  za sodnika (in pripravni-

ka),
•	 štartno listo tekmovalcev na tekmi.

Sodnik mora imeti na vpogled tudi delovne knjižice, 
rodovnike in članske izkaznice.

Ob prijavi in predaji delovne knjižice mora organi-
zator preveriti podatke udeleženca. Če plečna višina 
psa še ni izmerjena, mora organizator na to opozo-
riti sodnika, ta pa jo mora izmeriti in podatek vpi-
sati v delovno knjižico. Za pravilnost vnesenih po-
datkov odgovarja vodja prireditve, ki pred začetkom 
tekmovanja preveri in primerja podatke s prijavnice 
in delovne knjižice, hkrati pa je odgovoren tudi za 



vse tehnične nepravilnosti (starostni pogoji, po-
goji za nastop v posameznem razredu, pravilna 
razporeditev itd.).

3. SKLEP PRIREDITVE
Na koncu prireditve mora organizator sodniku pre-
dati naslednje dokumente:

•	 rezultate izpitov v dveh izvodih (1 izvod za 
Komisijo RO in 1 izvod za sodnika),

•	 podpisan katalog in 
•	 soglasja staršev/skrbnikov za mladoletne 

osebe.
Vsaka prireditev mora imeti uradni sklep.

Organizator mora Komisiji  za RO v treh delovnih 
dneh po prireditvi prek e-pošte poslati:

•	 rezultate tekme v pdf-obliki, če je organ-
iziral tekmo oziroma

•	 rezultate iz programa Kinos RO, če je or-
ganiziral izpite (v društvu).

Organizator mora sodniku poravnati stroške prevo-
za (kilometrino), če ni zagotovljene prehrane, pa 
tudi ustrezno dnevnico. Strokovno delo za izpite 
in tekmovanja, na katerih se opravljajo tudi izpiti, 
obračuna pisarna KZS. Vsi postopki morajo biti v 
skladu s pravilniki RO, objavljenimi na spletni strani 

NAVODILA ZA IZVEDBO PRIREDITEV RO
Sašo Cvek, sodnik za RO16

POMEMBNO
1. RO-izpit lahko pes opravlja na organ-

iziranem izpitu v društvu ali na tekmi.
2. Psi, ki imajo opravljen izpit B-BH, lahko 

izpit RO-I oziroma RO-II opravljajo tudi 
na tekmi. 

3. Pred pristopom k izpitu RO-II morajo 
imeti vsi psi opravljen izpit B-BH.

4. Če vodnik k opravljanju izpita pristopi 
na tekmi, poleg opravljanja izpita v istem 
razredu tudi tekmuje (pri tem je treba 
poravnati stroške štartnine in izpita).

5. Tekmovanj v razredu RO-I se lahko 
udeleži pes, ki je predhodno opravil izpit 
v razredu RO-I, ali pes, ki ima opravljen 
izpit B-BH in bo izpit RO-I opravljal na 
tekmi.

RO Slovenija (www.rally-o.si):
•	 Pravilnik RO in
•	 Poslovnik o organizaciji tekmovanj v RO.

º

Cepljenja
Za pasjo kugo, leptospirozo, parvovirozo, kužni 
hepatitis in kužni kašelj psov obstaja kombinirano 
polivalentno cepivo. Cepljenje s tem cepivom psa 
zaščiti pred vsemi navedenimi boleznimi.

Bolezni psov in
preventiva
Katja Skulj, dr. med. vet.

Legenda
K pasja kuga
P parvoviroza
H kužni hepatitis
L leptospiroza
Ku kužni kašelj
S steklina

STAROST PSA
NECEPLJENA MATI oz. NI ZNANO CEPLJENA MATI

K P H L Ku S K P H L Ku S
6 tednov º º º º º
8 tednov º º º º º
9 tednov º º º º º
12 tednov º º
15 tednov º º º º º
16 tednov º º º º º
vsako leto º º º º º * º º º º º *

Tabela 1: Potrebna cepljenja psa (*Glej navodila za 
cepljenje proti steklini desno).

STEKLINA
Po zakonu je cepljenje proti steklini obvezno za vse 
pse, ki so dopolnili tri mesece. 18. 11. 2013 je bil v 
UL RS objavljen nov Pravilnik, ki je začel veljati 26. 
11. 2013. Ta obvezno cepljenje predpisuje samo za 
prva tri leta starosti psa, po tem pa cepljenje na raz-
mike, kot jih navaja proizvajalec cepiva. 



Notranji in zunanji zajedavci
Notranji in zunanji zajedavci psov so:

•	 gliste,
•	 trakulje,
•	 bolhe in
•	 klopi.

GLISTE
Najbolj razširjena vrsta so askaridi - bele barve, 
dolgi 5–12 cm, podobni špagetom. Odrasle gliste 
izločajo jajčeca, ki z iztrebki pridejo v okolje živali 
(zelenice, parki, dvorišča, vrtovi, luže …). Ljud-
je, predvsem otroci, ki so v tesnem stiku s psi ali 
mačkami, lahko ob neprimerni higieni rok zaužijejo 
jajčeca askaridov. Pri ljudeh glista ne doseže stopnje 
odrasle živali, pač pa v različnih organih obmiruje 
ena od razvojnih oblik, ki se imenuje larva migrans 
– potujoča ličinka.
Pri mladi živali, ki zaužije jajčece gliste, se prek več 
razvojnih oblik (v zapletenem  razvojnem krogu 
v različnih notranjih organih) v črevesju razvi-
jejo odrasle gliste. Pri odraslih živalih, ki zaužijejo 
jajčeca, pa v različnih organih obstane neaktivna 
ena izmed razvojnih oblik. Pri samcih je ta razvojna 
oblika nenevarna, pri samicah pa se po 42. dnevu 
brejosti prek krvnih žil prenese v zarodke.
Gliste opazimo v iztrebkih živali, če ima žival veliko 
glist pa jih lahko tudi izbruha. Ob močni invaziji glist 
se lahko pojavijo napet trebuh, neješčnost, bolečine 
v trebuhu, pa tudi zastrupitev z iztrebki glist (stru-
peni toksini), kar vodi do živčnega krča in pogina.
Za odpravljanje glist imamo na voljo več prepara-
tov; v obliki tablet, paste, sirupa, injekcij, kapljic za 
nanos na kožo ipd. Vsaki živali, ne glede na starost, 
moramo notranje zajedavce odpraviti pred cepljen-
jem  –  preventivno ali po predhodni preiskavi blata.

TRAKULJA
Najbolj razširjena trakulja pri psih in mačkah je 
Diplidium caninum. Odrasla trakulja je velika 20–
70 cm. Izloča členke (odrivke), ki so rumenorjave 
barve in se premikajo. Opazimo jih v blatu ali pa 
se prilepijo na dlako ob zadnjični odprtini, to pa 
povzroča srbež okoli zadnjične odprtine. Žival se 
liže okoli zadnjične odprtine ali pa »drsa po zad-
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ku«. Odrivki so veliki kot riževo zrno in vsebujejo 
jajčeca.  Ta lahko v posušenih odrivkih živijo 3 do 
4 mesece. Odrivki z živali padejo na tla (tam kjer se 
žival najpogosteje zadržuje). Jajčeca, ki so v odrivku, 
požre ličinka bolhe. Med preobrazbo bolšje ličinke v 
odraslo bolho, se v njej v razvojno obliko preobrazi 
tudi jajčece trakulje, s katero se pes okuži, ko požre 
bolho ali njene iztrebke, zato je za preprečevanje 
okužbe psov in mačk s trakuljo izjemno pomembna 
preventiva in redno odpravljanje bolh.

BOLHE
Živijo na koži oziroma med dlako, velike so 1– 2 
mm. Razvojne oblike (jajčeca, ličinke in bube) se 
zadržujejo v okolju, kjer žival živi. Odrasle bolhe 
prebivajo na psu in se hranijo z njegovo krvjo. Bolh 
na psu – razen ob večji invaziji – ne vidimo, opazimo 
pa drobne črne pikice – bolšje iztrebke. Samica izleže 
15–30 jajčec na dan. Te padejo s psa na tla tam, kjer 
se pes najpogosteje zadržuje. Nova generacija se ob 
ugodnih pogojih razvije v dveh do treh tednih. Ob 
neugodnih pogojih se razvoj bolhe lahko podaljša 
tudi na 6 mesecev. Odrasla bolha lahko brez hrane 
preživi dalj časa, vendar le v vlažnem okolju, na psu 
ali mački pa lahko preživi nekaj mesecev.
Psi, ki so občutljivi na bolšji pik (na snovi v bolšji 
slini), lahko s praskanjem in grizenjem povzročijo 
vnetje kože. Tudi če pes ni občutljiv, ga lezenje in 
pikanje bolh zelo vznemirja. Ena bolha lahko piči 
tudi več desetkrat na dan. Proti bolham moramo 
vedno delovati sistemsko, to pomeni, da uničujemo 
vse razvojne oblike. Za uničevanje odraslih bolh 
lahko uporabljamo ovratnice, insekticidni šampon, 
puder, pršilo ali kapljice, ki jih nanesemo na kožo na 
vratu. Težko je reči kateri izdelek izbrati za zaščito 
proti bolham. Najboljše je, da se posvetujemo z vet-
erinarjem, ki nam bo svetoval uporabo primernega 
izdelka glede na starost psa in vrsto dlake. Včasih 
bomo morali empirično – na podlagi izkušenj – iz-
brati preparat, ki je za našega psa najprimernejši. Ne 
smemo pozabiti tudi na okolje, v katerem pes živi 
oziroma se zadržuje, saj se tam nahajajo jajčeca, 
ličinke in bube (ne pozabimo na avto). Ker so vmes-
ni gostitelji najpogostejše pasje trakulje bolhe, je te-
meljito odpravljanje bolh  toliko bolj pomembno.

KLOPI
Klopi so nevarni zajedavci, ker prenašajo 
povzročitelje nevarnih bolezni, kot so borelioza, 
erlihioza, babezioza (piroplazmoza) in še nekatere 
druge redke bolezni. Prebivajo v grmičevju in visoki 
travi. Celoten razvojni krog klopa traja 3 leta. Sami-
ca spomladi izleže nekaj tisoč jajčec.
Klopa najdemo na psu samo v času hranjenja – to so 
trije do štirje tedni njegovega življenja.
Če klopa opazimo na psu, ga moramo takoj odstran-
iti. Za to obstajajo posebne pincete, s katerimi lahko 
odstranimo celega klopa in preprečimo, da bi glava 
klopa ostala v koži psa. Najboljša preventiva je, da 
psa pregledujemo že med sprehodom in odstranimo 
klope, ki še lezejo po dlaki. Najkasneje pa moramo 
psa pregledati, ko pridemo s sprehoda. Klop namreč 
pol ure išče ugodno mesto, kjer so bo prisesal. Zelo 
pomembno je, da klopa odstranimo najkasneje v 24. 
urah po tem, ko se je »zavrtal« v kožo, saj šele takrat 
prične izločati zgoraj omenjene povzročitelje bolez-
ni. Za zaščito psa pred klopi uporabljamo insekti-
cidno ovratnico, pršilo ali kapljice, ki jih nanesemo 
na kožo na vratu. 

Bolezni
BORELIOZA
To bolezen povzroča bakterija Borrelia burgdor-
feri, njeni prenašalci pa so klopi. Klop bakterijo 
izloči v telo šele takrat, ko se nahrani. Bakterija se 
naseli v različnih organih, koži, sklepih, lahko tudi 
srčni mišici in ledvicah. Znaki bolezni, ki jih last-
niki pri psih opazijo so: apatičnost – neživahnost, 
otožnost, pes nima apetita, šepanje, težko vstajanje. 
Pri pregledu v veterinarski ambulanti največkrat 
ugotovimo povišano telesno temperaturo, otekline 
na sklepih – zapestju in skočnem sklepu. Če last-
niki te prve znake spregledajo, lahko bolezen preide 
v kronično obliko – se ponavlja – in nikoli ni pop-
olnoma ozdravljiva. Da lahko veterinarji potrdimo 
sum, da je pes zbolel za boreliozo, moramo vzeti 
vzorec krvi, ga poslati v pristojni laboratorij, kjer 
s posebnim testom potrdijo obolelost. Bolezen 
zdravimo z antibiotiki, ki jih pes prejema en mesec. 
Če so bolečine hude, pes dobiva tudi sredstva proti 

bolečinam. Poleg antibiotikov mora pes prejemati 
tudi probiotike, saj dolgotrajno jemanje antibiotikov 
poruši normalno črevesno mikrofloro. Po končani 
terapiji se test obolelosti ponovi.

ERLIHIOZA
Bolezen je bila v Sloveniji pri ljudeh prvič ugotov-
ljena leta 1996 in pri psih pa leta 1998. Povzroča 
jo bakterija Anaplasma phagosytophillum, ki jo 
prenašajo klopi. Bakterija napada bele krvničke in 
povzroča razpad trombocitov – krvnih ploščic. Pos-
ledica so motnje v strjevanju krvi in slabokrvnost. 
Znaki so 

•	 pes	je	apatičen,	
•	 nima	apetita,	
•	 ima	težave	pri	hoji,
•	 lahko	shujša,	
•	 krvavi	iz	dlesni	in	
•	 pogosto	tudi	šepa.

To, ali je bolezen ozdravljiva, je odvisno od tega, 
v kateri fazi jo odkrijemo. Bolezen lahko preide v 
kronično obliko, napadi bolezni se takrat ponavljajo.
Psa zdravimo z antibiotiki, ki jih mora dobivati tri 
do štiri tedne, in dodatkom probiotikov.

KUŽNI KAŠELJ PSOV
Kužni kašelj je nalezljivo obolenje zgornjih dihal 
pri psih. Je mešana okužba z več virusi in bak-
terijo. Prenaša se z izdihanim oz. izkašljanim zra-
kom. Psi so kužni, kar pomeni, da bolezen lahko 
prenesejo na druge pse, še en teden po prenehanju 
kašljanja. Bolezen je nevarna za vse pse, ne glede na 
starost. Glede na to, da kužni kašelj povzroča več 
povzročiteljev, lahko zbolijo tudi cepljeni psi (po na-
vadi v milejši obliki). Inkubacijska doba je en teden 
(lahko 4 do 10 dni).
Znak je suh, dražeč kašelj, ki se pojavlja v prvi treh 
dneh, navadno ponoči. Pes lahko zaradi napenjanja 
ob kašljanju celo izbruha nekaj penaste bele sline, 
če ima poln želodec, pa tudi hrano. Najhujši so 
prvi trije dnevi oz. noči. Po tem se kašelj pojavlja 
ob fizičnem naporu, ali ko se pes razburi, vendar po 
navadi ne bruha več. To traja še štiri do deset dni. 

Zdravljenje
Bolezen po navadi mine v enem tednu do dveh 
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tednov. Ker je pri večini psov kašelj zelo dražeč 
in izčrpljujoč, psom dajemo podporno terapi-
jo – zdravila za blažitev kašlja in antibiotike (za 
preprečevanje naknadnih bakterijskih okužb). V 
času, ko pes kašlja, se ne sme fizično naprezati. V 
prvih treh dneh naj bodo manjši tudi obroki, saj 
lahko pes s polnim želodcem ob napadu kašlja iz-
bruha vsebino želodca.  Hrana mora biti kvalitetna, 
predvsem pa moramo poskrbeti za zadostno oskr-
bo z vitamini. Sprehodi naj bodo kratki – zgolj za 
opravljanje potrebe. Na normalno fizično aktivnost 
lahko preidete en teden po tistem, ko je pes prenehal 
kašljati. 

Stik z drugimi psi
Psu preprečimo kontakt z drugimi psi vsaj še 1 teden 
po prenehanju kašljanja, saj je lahko prenašalec 
okužbe. Nevaren je predvsem tesni kontakt, pri ka-
terem pride do izmenjave sline (pitje iz iste posode, 
igranje z istimi igračami, pa tudi vožnja v istem avtu 
ni priporočljiva).

Kastracija

ZAKAJ JE PRIPOROČLJIVA?
•	 Ker	lahko	nekateri	psi	v	puberteti	postanejo	

zelo nesocialni.
•	 Ker	so	zaradi	močnega	spolnega	nagona	psi	

lahko agresivni do drugih samcev in tudi 
do lastnika.

•	 Ker	kastracija	psa	zmanjša	možnost	za	raz-
voj raka na prostati.

V krdelu volkov ali divjih psov ima možnost in 
pravico do razploda samo vodja krdela (alfa-samec). 
Psi, ki živijo v urbanem okolju, največkrat niso  ple-
menjaki, to pomeni, da se nikoli v življenju ne bodo 
(načrtno) parili.
Starostne omejitve, pri kateri lahko žival operiramo, 
načeloma ni. Najprimernejši čas je pri starosti 
približno šestih mesecev, lahko tudi pozneje. Vedeti 
pa moramo, da lahko po kastraciji v kasnejšem sta-
rostnem obdobju opazimo tudi delno ohranitev na-
gona. Velikih sprememb v obnašanju psov lastniki ne 
opažajo, razen tega, da ni več spolnih hormonov in 
z njimi povezanega obnašanja. Lastniki kastriranih 

posebej, če pes ni dovolj fizično aktiven ali je nag-
njen k debelosti. Pri nekaterih pasmah (španjeli, 
setri, zlati prinašalci) se po kastraciji lahko pojavi 
izrazitejša rast dlake. Večina lastnikov kastriranih 
psov opaža, da psi postanejo bolj navezani na last-
nika, se raje zadržujejo doma in so manj agresivni.

Sterilizacija
ZAKAJ JE PRIPOROČLJIVA?

•	 Zaradi	zdravstvenih	razlogov,	saj	sterilizira-
na psica nima težav z navidezno brejostjo, 
vnetjem maternice, rakavimi tvorbami na 
jajčnikih in maternici.

•	 Ker	 zgodnja	 sterilizacija	 (pred	 prvo	 go-
nitvijo) prepreči razvoj tumorjev na mlečni 
žlezi.

•	 Če	psico	steriliziramo	pred	prvo	gonitvijo,	
je možnost pojava tumorjev na mlečni žlezi 
0,05-odstotna, če jo po prvi gonitvi, je ta 
možnost že 8-odstotna, in če jo po drugi go-
nitvi, je možnost za pojav tumorjev mlečne 
žleze že 26-odstotna.

Najprimernejši čas za sterilizacijo je pri starosti 
približno šestih mesecev, lahko tudi prej, na vsak 
način je priporočljivo poseg opraviti pred prvo go-
nitvijo. Omejitve starosti, pri kateri lahko žival op-
eriramo, načeloma ni. Nekateri lastniki samic se 
odločijo, da bo psica imela leglo ali dve in jo potem 
sterilizirajo. Lastniki steriliziranih psic morajo biti 
nekoliko pazljivejši pri količini obrokov, še pose-
bej, če psica ni dovolj fizično aktivna ali pa je nag-
njena k debelosti. Pri nekaterih pasmah (španjeli, 
setri) se lahko po sterilizaciji pojavi izrazitejša rast 
dlake. Zelo redko se pojavi inkontinenca, to je neho-
teno uriniranje po kapljicah oziroma nesposobnost 
zadrževanja urina. V takem primeru mora psica do-
bivati posebna zdravila, ki okrepijo mišico zapiralko 
sečnice in preprečujejo inkontinenco. Dolžina tera-
pije je zelo različna.

Poškodbe
Poškodba je sprememba v telesu ali na njem, nastala 
zaradi delovanja zunanjih ali notranjih sil. 
Vzroki so lahko

•	 mehanski	(vrez,	vbod,	ugriz,	strel,	padec),
•	 kemični	(razjede,	opekline),
•	 vročina	in	mraz,
•	 električni	tok	in
•	 okužbe.

 Odprte poškodbe – rane – so
•	 vreznine,
•	 vbodnine,
•	 ugriznine,
•	 strelne	rane,
•	 raztrganine,
•	 razjede,
•	 opekline	in
•	 operativne	rane.

Poškodbe delimo na odprte in zaprte. Pri odprtih so 
koža in sluznice prekinjene, pri zaprtih pa ostanejo 
neprekinjene.

Vsaka rana je izpostavljena
•	 grobi	umazaniji,
•	 draženju,
•	 izsuševanju,
•	 podhladitvi	in
•	 okužbi.

Oskrba rane
1. Ustavimo krvavitev.
2. Odstranimo tujke in umazanijo.
3. Rano polijemo z blagim razkužilom (vodna 

raztopina joda).
4. Rano povijemo v treh plasteh

•	 prekrijemo	jo	z	gazo,
•	 obložimo	z	vato	(če	je	rana	na	blazinici	

ali med prsti je zelo pomembno, da 
damo vato med prste, med prste in 
dlančno blazinico in celoten del šape, 
ki ga bomo povili obložimo z vato) in

•	 povijemo	 s	 povojem	 (priporočljiv	 je	
elastičen, samosprijemljiv povoj, ker se 
obveza lažje obdrži na šapi, vendar pa 
je zaradi elastičnosti povoja nujno, da 
uporabimo vato).

Ranjenega psa je treba čim prej odvesti k veterinar-
ju, ki bo rano strokovno oskrbel.
Rana je »sveža« še šest ur po poškodbi – to pomeni, 
da veterinarju ne bo potrebno narediti večjega 
kirurškega posega (obrezovanje robov rane), saj se 
procesi celjenja še niso pričeli.

Napihovanje in zasuk želodca
Pojav je nevaren pri večjih psih z globokim prsnim 
košem (doga, hrt, nemški ovčar, doberman, rotva-
jler, irski seter). Najpogosteje se pojavi pol ure do 
dveh ur po obroku. Možnost zasuka želodca je večja, 
če pes po obroku ne miruje (skoki, valjanje).
Znaki zasuka želodca so

•	 pes	 poskuša	 bruhati,	 vendar	 ne	 more;	 iz-
bljuva le penasto slino,

•	 vidno	napihovanje	v	področju	ledij,
•	 pes	ne	more	sedeti	ali	ležati,
•	 huda	bolečina	(pes	cvili	in	je	zelo	nemiren).

UKREPI
Pri zasuku želodca psa so odločilne minute! Psa tako 
peljemo k najbližjemu veterinarju. Skoraj vedno je 
potreben operativni poseg.

Zastrupitve
Zastrupitve so lahko 

•	 zunanje:	
- s kislino,
- z lugom,
- z nafto;

•	 notranje:
- s strupom za podgane,
- s strupom za polže,
- s tekočino proti zmrzovanju (antifriz),
- s strupom močerada

ZNAKI ZASTRUPITVE S STRUPOM ZA 
PODGANE
Znaki se ne pojavijo takoj. 
Značilnosti so
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•	 krvavitev	dlesni,	kri	v	urinu	in	iztrebkih	in
•	 blede	vidne	sluznice.

Če sumimo ali vemo, da je pes zaužil strup za pod-
gane, ga moramo čim prej odpeljati k veterinarju.

ZNAKI ZASTRUPITVE S STRUPOM ZA POLŽE
•	 Bruhanje,	driska,
•	 trzanje	mišic	(predvsem	na	glavi)	in
•	 krči.

Psa je treba takoj odpeljati k veterinarju.

ZNAKI ZASTRUPITVE S TEKOČINO PROTI 
ZMRZOVANJU (antifriz za motor avtomo-
bila)

•	 Prve	pol	ure	po	zaužitju	pes	deluje,	kot	da	je	
pijan, bruha,

•	 bolj	pije	in	urinira.
Po dvanajstih urah se stanje izboljša. Takrat se etilen 
glikol v jetrih pretvori v strup, ki povzroči odpoved 
ledvic in smrt. Psa je treba takoj odpeljati k veteri-
narju.

ZNAKI ZASTRUPITVE S STRUPOM 
MOČERADA
Znaki zastrupitve so podobni kot pri strupu za 
polže, le da je strup močerada še bolj nevaren. Pes 
ima krče, bruha in driska.
Psa je treba takoj odpeljati k veterinarju.

Toplotni udar
Vzroka zanj sta visoka temperatura in vlaga okol-
ja. Najnevarnejše je psa pustiti v avtomobilu, 
parkiranem na soncu. Lahko pa se toplotni udar po-
javi tudi, če je pes aktiven v zelo vročem in vlažnem 
vremenu (recimo tek ob kolesu, rolerjih)
Znaki toplotnega udara:

•	 pospešena	 srčni	 utrip	 in	 dihanje,	 sluznica	
živo rdeče barve, povišana temperatura,

•	 omotica,	 vroče	 okončine,	 blede	 sluznice,	
bruhanje, krvava driska,

•	 nezavest,	prenehanje	dihanja.

Ukrepi pri toplotnem udaru:
•	 psa	 takoj	 odnesemo	 iz	 avta	 (vročega	 in	

vlažnega prostora),
•	 pazduhe,	dimlje	in	vrat	ovijemo	s	hladnimi	

brisačami, namočenimi v vodo,
•	 merimo	telesno	temperaturo	psa,
•	 brisače	ves	čas	močimo	s	hladno	vodo,
•	 glave	psa	ne	pokrijemo!,
•	 psa	odpeljemo	k	veterinarju.

Ugrizne rane pri človeku
Najpogostejši so ugrizi psov in mačk. Najbolj 
ogroženi so otroci. Najpogostejša sta ugriz obraza in 
rok. Pri ugrizu obstaja velika možnost okužb, ki se 
hitro širijo v spodnja tkiva.
Oskrba:

•	 ugrizno	 rano	 oskrbujemo	 s	 čistimi	 rokavi	
oz. v rokavicah,

•	 v	rano	ne	dihamo,
•	 ne	 uporabljamo	 mazil	 in	 pripravkov	 »iz	

domače lekarne«,
•	 rano	temeljito	speremo	z	milom	in	vodo	ter	

jo
•	 sterilno	povijemo,	nato
•	 obiščemo	zdravnika	oz.	antirabično	ambu-

lanto.

º

Temeljni postopki 
oživljanja
Katja Skulj, dr. med. vet.

Postopek oživljanja odraslih 
(starejših od osem let)

NEODZIVEN?

Pokliči pomoč.

Odpri dihalne poti.

NE DIHA NORMALNO?

Pokliči 112.

30 kompresij.

2 vpiha, 30 kompresij.

›
›

›
›

›
›

ODPRI DIHALNE POTI
Z eno roko brado dvignemo navzgor 
in hkrati glavo spodvijemo rahlo 
navzdol in nazaj.

1

PREVERI DIHANJE
•	 Opazuj,	poslušaj,	občuti	(in	
morda tudi vonjaj) dihanje,
•	 opazuj	gibanje	prsnega	koša,
•	 preverjaj	dihalne	zvoke,
•	 opazuj	obraz.

2

PREVERI KRVNI OBTOK
•	 NE!	Preverjaj	srčnega	utripa	
(pulza),
•	 opazuj	znake	cirkulacije:	gibanje,	
dihanje, kašljanje,
•	 če	človek	ne	diha	(hlastanje	za	
zrakom, težko dihanje), potem mu 
skoraj zagotovo tudi srce ne bije, 
zato 
•	 ZAČNI	Z	MASAŽO	SRCA.

3



MASAŽA SRCA
•	 Roki	postavimo	na	sredino	
prsnice.
•	 Globina	pritiska	je	od	4	do	5	cm.
•	 Prsni	koš	se	mora	po	vsakem	
pritisku vrniti v prvotni položaj 
(pritisk:relaksacija = 1:1).
•	 Raje	masiraj,	kot	vpihuj.
•	 NE	TIPAJ	PULZA!

4

PREDIHAVANJE
•	 Za	vse	starostne	skupine	je	
razmerje 30:2.
•	 Obstajajo	različne	tehnike	(s	
palcem in kazalcem primemo nos, z 
drugo roko držimo brado).
•	 Vdih	traja	le	eno	sekundo,	prav	
tako izdih.
•	 Najprej	30-krat	masiramo,	nato	
2-krat vpihnemo.

5

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
Katja Skulj, dr. vet. med.24

Pasji nagoni
Ana Dragičević, kinološka inštruktorica in sodnica za RO

Preden se lotimo razlage različnih metod šolanja, 
je treba spoznati pasje nagone. Vsakega psa ženejo 
podedovani nagoni, vendar se od psa do psa razli-
kujejo.

Plenski nagon
Če sekvenco lova pri volku in psu podrobno 
razčlenimo, jo sestavljajo: iskanje (opazovanje 
okolice in poslušanje zvokov v okolici), vonjanje 
(začetek sledenja in zasledovanje), vizualno zasle-
dovanje (uzrtje plena), preganjanje, lovljenje (napad 
na plen), ulovitev (stresanje plena, privitje k tlom), 
ugriz in uboj, nošenje v gobcu, zaužitje (hranjenje), 
kopanje in zakopavanje.

Takšna sekvenca lova ni enaka pri vseh pasmah 
psov. Z načrtno vzrejo, križanjem in selekcijo smo 
ljudje nekatere dele celotnega lova pri psih izločili, 
nekatere pa okrepili, očiten primer so pasme Jack 
Russell-terier, beagle, novoškotski prinašalec idr. 
Iz teh primerov je očitno, da se plenski nagon pri 
različnih pasmah oz. posameznih psih sproži z 
različnimi dražljaji:

•	 z zvokom,
•	 z vonjem ali
•	 z gibanjem. 

Kateri dražljaj bo sprožil nagon in v kolikšni meri bo 
psa nagon prevzel, je odvisno od posameznega psa, 
podedovanih genov in karakterja; v določeni meri 
pa tudi od vodnika oz. lastnika – ta lahko psu nagon 
pomaga še bolj razviti, ali pa ga zatre. 

º

Plenski nagon lahko pri šolanju s pridom 
izkoriščamo: zaradi izrazitega plenskega nagona 
lahko določena nagrada (plen) psa tako zelo moti-
vira, da bo zanjo pripravljen narediti vse. 

Krdelni nagon
Psi so socialne živali, ki živijo v krdelu. Njihovo 
krdelo je družina, v kateri živijo (vključno z drugimi 
psi, mačkami itd.). V vsaki skupnosti živali je za do-
bro sobivanje nujen red. V pasjem krdelu so odnosi 
klasično urejeni na hierarhični način, v katerem 
vlada red z jasno določenimi pravili. Pasje krdelo 
sicer ni več tako zelo disciplinirano kot volčje. Ve-
liko avtorjev ugotavlja, da npr. potepuški psi med 
seboj razvijejo hierarhične odnose, vendar se v njih 
pravila pogosteje spreminjajo, kot pri volkovih, ki se 
začasno povežejo v trop. 
Krdelni nagon ne pomeni samo, da pes slepo sledi 
pravilom močnejših članov krdela, ampak se kaže 
tudi v družnem odnosu med psi:

•	 v	igri,
•	 v	skrbi,
•	 v	podpori	pri	lovu,
•	 v	spolnem	vedenju,
•	 v	telesni	govorici,	
•	 v	dotikih,	
•	 v	podrejenosti
•	 v	skrbi	za	mladiče	…

Psi z visokim krdelnim nagonom, izkazujejo več 
volje/želje do sodelovanja z vodnikom.
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Obrambni nagon
Obrambni nagon je zanimiv, saj lahko isti dražljaj 
oz. določena situacija pri psu sproži bodisi agresiven 
odziv (napad) bodisi izogibanje (umik). Reakcija je 
odvisna od okoliščine, v katero je pes v določenem 
trenutku postavljen, in izkušenj, ki si jih je pes do 
tega trenutka pridobil. Kako bo pes reagiral, lahko 
razberemo iz njegove telesne govorice (glej Telesna 
govorica psov). 

Agresivnost (napad) lahko pes izraža s telesno go-
vorico, ki izkazuje »dominantnost«, s čuvanjem 
predmetov, hrane, teritorija ali ljudi, z neumikan-
jem, izogibanjem božanju … 

Umik pes izraža z umikanjem neprijetnim situaci-
jam, s strahom, z miritvenimi signali (glej Telesna 
govorica psov), odrevenelostjo, uriniranjem, s 
počasnim odmikanjem in hkratno otopelostjo … 

PRIMERI IZRAŽENIH PLENSKIH NAGONOV 
•	 Tek/pregon	pri	hrtih	–	t.	i.	»coursing«,	
•	 želja	 po	 iskanju	 pri	 psih	 za	 zaznavanje/

iskanje določenih snovi, iskanje z vohom 
(blodhound – krvosled in beagle),

•	 preganjanje	 in	 prinašanje	 brez	 polnega	
ugriza pri prinašalskih (retrieverskih) pas-
mah,

•	 privitje	in	uboj	plena	brez	potrebe	po	zasle-
dovanju pri terierjih,

•	 zasledovanje,	 ustrahovanje	 (s	 strmenjem)	
in pregon plena brez ugriza in uboja pri 
psih ovčarskih pasem, ki so nagrajeni že s 
samim zganjanjem ovc. 

Pri nekaterih pasmah je plenski nagon tako močan, 
da psu že možnost teka, pregona, iskanja idr. pred-
stavlja tako veliko nagrado, da dodatno nagrajevan-
je, s katerim spodbujamo želeno vedenje, sploh ni 
potrebno. 

Pri nekaterih pasmah oz. posameznih psih so 
različni nagoni izraženi različno močno. Psi z manj 
plenskega in več krdelnega nagona se ne bodo na-
jbolje obnesli pri zahtevnejšem šolanju, bodo pa zato 

boljši družni psi. Psi z visokim plenskim nagonom 
pa niso najbolj primerni za družinske pse, sploh če 
njihovega nagona ne sproščamo oz. ga ne izživijo. 

Zavedati se je potrebno, da ima vsaka pasma svoje 
značilnosti, vendar imajo lahko posamezni psi iste 
pasme določene značilnosti izražene drugače. Pri 
akitah, rotvajlerjih, dobermanih, nemških ovčarjih 
in drugih obrambnih pasmah pričakujemo močen 
plenski in močen obrambni nagon (napad) ter zme-
ren ali nizek krdelni in obrambni nagon (umik), 
se pa velikokrat zgodi, da ima kak predstavnik teh 
pasem visok plenski nagon in visok obrambni nagon 
(umik). Izrazita odstopanja posameznikov posa-
mezne pasme so posledica različnih vzrejnih linij.

Za uspešno šolanje posameznega psa moramo 
poznati in upoštevati njegove nagone ter jih 
izkoriščati sebi v prid. Za marsikatero vajo, ki jo 
svojega Pikija želite naučiti, boste morali pri Piki-
ju izkoristiti nagon plena, po drugi strani pa boste 
morali za vaje, kot so poleg, sedi, lezi, odpoklic ipd. 
pri Pikiju izkoristiti krdelni nagon. 

Če ima Piki veliko plenskega in malo krdelnega na-
gona, to ne pomeni, da se Piki nikoli ne bo naučil 
vaje poleg, ampak le to, da bomo pri njem za učenje 
vaje poleg za motivator uporabili igračo. Pri Flokiju, 
ki ima malo plenskega in veliko krdelnega nagona, 
pa bo dovolj, če bo za nagrado pobožan, če bo stekel 
z vodnikom ali če bo dobil priboljšek. Igra zanj ne 
bo najboljša nagrada.

Vsakega psa ne smemo siliti v igro z igračo. Učenje 
pravilne igre, ki psa razvedri in motivira, je potreb-
no zgolj takrat, ko pes pri testiranju izkaže veliko 
plenskega nagona, vodnik pa ga ne uspe pripraviti 
do igranja z vlečko. Ob tem je treba poskušati vod-
niku pojasniti, kaj je doslej delal narobe in mu po-
dati navodila, kako naj se igra, da bo pes užival v 
sproščanju plenskega nagona.

Čeprav imajo zlati prinašalci, labradorci, kodri … 
načeloma visok krdelni in zmeren ali nizek plenski 
nagon ter nizek obrambni nagon (napad), pa se vs-
eeno najdejo posamezni pasemski predstavniki, ki 
imajo visok obrambni nagon (napad ali umik), to 

so bodisi agresivni bodisi zelo plašni posamezniki. 
Problem se pojavi, če psa izbiramo ravno na pod-
lagi pasemskih značilnosti, ki nam ustrezajo, potem 
pa dobimo posameznika, ki odstopa od želenega. 
Poleg vsega tega je potrebno upoštevati tudi fizične 
posebnosti pasem (dvignjena ušesa in rep, naguba-
nost, počasnost …), še posebej, če ima pes težave pri 
odnosu z drugimi psi (glej Telesna govorica psov).

Pri šolanju je prava mera plenskega nagona 
dobrodošla, saj lahko z njegovo pomočjo pri psu iz-
zovemo različna vedenja, ki jih potem uporabljamo 
v različne namene.

Psi okolice in dogodkov ne dojemajo na enak način, 
kot ljudje, zato ne razumejo naših želja. Če želimo s 
psom zgraditi dober odnos in v njem vzbuditi željo 
do dela, moramo izbrati pravi način šolanja – tak, ki 
bo upošteval pasje nagone, instinkte, motivatorje, ki 
ga ženejo, – in paziti na stvari, ki ga frustrirajo.

Zavedati se moramo, da na naš odnos in delo s psom 
vplivajo tudi 

•	 podedovani	 odzivi	 psov	 (glede	 na	 posa-
mezno pasmo), 

•	 vedenja,	 priučena	 ob	 določenih	 dogodkih	
ali z opazovanjem obnašanja drugih psov 
oz. vodnika (socialno učenje), 

•	 temperament	psa,	
•	 zgodnja	socializacija	idr.

Ob vseh nagonih, ki ženejo pse, pa je pri šolanju 
najpomembnejša motivacija. Brez zadostne moti-
vacije, zaradi katere bo pes sodeloval z vodnikom, 
lahko šolamo le po principu dodajanja averzije oz. s 
kaznovanjem psa ali odvzemanjem nagrade.

Pes je krdelna žival, zato lahko rečemo, da je želja po 
sodelovanju z vodnikom zanj prirojena motivacija. 
Pomembna pa je pridobljena motivacija, ki je mo-
ramo psa naučiti 

•	 z igro, 
•	 s socializacijo, pri kateri skupaj s psom 

raziskujemo novosti, 
•	 z graditvijo odnosa pri učenju lahkih vaj, 

kjer psa nagrajujemo z ustreznim motiva-
torjem itd.

Frustracija
Frustracija je nesposobnost psa, da ohrani notranjo 
mirnost, samokontrolo oz. miselno osredotočenost 
ob prisotnosti nagrade. Do frustracije prihaja:

•	 ko pes tistega, česar si želi oz. kar hoče, ne 
more dobiti, 

•	 ko tistega, kar se od njega zahteva, ne more 
narediti ali

•	 ko dejavnikov iz okolja, s katerimi bi zado-
voljil svoje potrebe, ne more spremeniti.

Frustracija je lahko prirojena ali priučena. Življenje 
s človekom psu onemogoča preprosto preseganje 
frustracij, to pa nemalokrat privede do težav:

•	 potrpežljivost psom ni prirojena, pač pa jih 
je treba naučiti biti potrpežljiv. Ker ljudje 
od psov največkrat nezavedno pričakujemo, 
da bodo potrpežljivi, z našimi nerealnimi 
pričakovanji pse frustriramo.

•	 frustracijo povzroča preprečeno parjenje 
nekastriranega psa oz. nesterilizirane psice,

•	 pomanjkanje fizične aktivnosti.
•	 ker človek potreb psa ne razume povsem ali 

pa sploh ne, jih tudi ne izpolnjuje. To velja 
predvsem za socialne potrebe, še bolj pa za 
potrebe po mentalnem spodbujanju. Pes 
brez izpolnjenih potreb pa je frustriran pes.

•	 d psa zahtevamo, da živi po naših pravilih 
in zadovoljuje naše potrebe, s tem pa psa 
vedno bolj frustriramo. 

Ker psi frustracij, ki se v njih počasi kopičijo, ne 
morejo preseči, jih sprostijo z najrazličnejšimi 
obsesivno-destruktivnimi in agresivnimi vedenji. 
Nekateri psi začnejo zaradi pretiranega šolanja ali 
neskončnega ponavljanja že naučenega frustracijo 
povezovati z vodnikom, vadiščem, znaki … 

Frustracijo pa lahko izkušen vodnik uporabi sebi 
v prid – skupaj z nagoni in motivacijo. Primer 
izkoriščanja frustracije je t. i. »coursing« pri hrtih. 
Močan plenski nagon hrtov vzbudimo s premikajočo 
vabo – motivatorjem. Ker psov iz kletk ne spustimo 
takoj, ko vabo zagledajo, povzročimo frustracijo, ta 
pa po poku poveča intenzivnost pregona. 
Podoben primer je tudi vsakdanja igra z žogico. Psu 
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žogico (motivator) nekajkrat vržemo, nato pa ga z 
njo nekaj časa le dražimo (narast frustracije) in jo 
vržemo šele, ko se pes odzove na želen način.
Smisel povzročanja frustracije je, da psa zelo mo-
tiviramo oz. rahlo frustriramo, nato pa frustracijo 
pretvorimo v želeno vedenje. Izid tega je npr. zelo 
hiter in zanesljiv odziv psa na izrečeno povelje (npr. 
vaja sedi). Ker se psi zavedajo, da jih na koncu čaka 
nagrada, se frustracijo naučijo nadzorovati – ob 
takem delu začno uživati in komaj čakajo pov-
elje, ker lahko z izpolnjevanjem povelja sprostijo 
nakopičeno energijo. Pozor! S frustracijo ne smemo 
pretiravati. Prag, ki ga ne smemo preseči, je pri vs-
akem psu drugje. Če psa predolgo dražimo, bo začel 
lajati, cviliti, skakati oz. vrteti se v krogu … početi 
karkoli, da bo sprostil energijo. To pomeni, da smo 
s frustriranjem presegli prag psa, ta pa zato ni več 
sposoben ohraniti pravega stanja duha.  Če s takim 
početjem nadaljujemo, bomo izničili moč motiva-
torja in psa naučili, da se take igre izogiba.

KAKO NAM VSO TO ZNANJE LAHKO 
POMAGA PRI ŠOLANJU?
Prvo uro tečaja vodnikom izročimo vprašalnik (o 
vedenju psa), ki ga morajo doma skupaj s celotno 
družino izpolniti. Iz odgovorov lahko dobimo 
približno predstavo o posameznem psu, ne glede 
na to, ali je pes čistokrven, mešanec ali križanec. 
Pomembno je vedeti tudi, ali gre za hišnega psa 
ali pa pes živi v pesjaku oz. priklenjen na verigo. 
Rezultati testa pri psih, ki ne živijo v hiši in svo-
jih značilnosti ne morejo jasno izraziti, so namreč 
slabši oz. vprašljivi. Vodnik lahko na podlagi rezul-
tatov testa, pasme psa in naše razlage dobi odgo-
vor na vprašanje, zakaj se njegov pes neprimerno 
obnaša. To pa ga lahko tudi spodbudi k poslušanju 
naših nasvetov. Ker za vsak par (psa in vodnika) ne 
moremo uporabiti enake metode šolanja, vodniku 
(na podlagi rezultatov) ponudimo vsaj dva načina 
šolanja – šolanja, ki bi ga mi uporabili pri njegovem 
psu – in se dogovorimo, kako bomo s šolanjem na-
daljevali. 

Pomembno se je zavedati, da 
•	 plenski nagon sprožajo gibanje, zvok in 

vonj,
•	 krdelni nagon sprožajo dotikanje, prijazen 

ton glasu in odprta (povabilna) telesna go-
vorica človeka,

•	 obrambni nagon sprožajo grozilna telesna 
govorica človeka, oster ton glasu in nasilen 
fizični stik (udarec, cukanje …).

Pes brez težav preklaplja med različnimi nagoni. 
Dober primer tega preklapljanja je preusmerjanje 
neželenega vedenja psa: 

1. pes se zaganja v kolesarja (obrambni nagon 
– napad), 

2. mi zakričimo: »Fuj!« (obrambni nagon – 
umik), 

3. v trenutku, ko se pes umiri, ga povabimo k 
sebi (krdelni nagon) 

4. in se za nagrado s psom poigramo (plenski 
nagon).

Telesna govorica
psov
Ana Dragičević, kinološka inštruktorica in sodnica za RO
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Ali ste kdaj opazovali pse? Psi namreč ne 
komunicirajo z govorom, pač pa s telesno govorico. 
Kopico signalov – svojih namenov –  izražajo

•	 z	ušesi,	
•	 z	očmi,	
•	 z	repom,	
•	 s	telesom,	
•	 z	obrazno	mimiko,	
•	 z	gibanjem	…

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili mir-
itvene signale, ki jih psi uporabljajo pri socialni in-
terakciji z drugimi psi oz. tudi za pomiritev samih 
sebe:

•	 odklanjanje	celega	 telesa	ali	glave	oziroma	
umikanje pogleda,

•	 počasna	hoja	in	mirovanje,
•	 vohanje	tal,
•	 lizanje	gobca,
•	 prihod	v	loku,
•	 zehanje,
•	 postavljanje	vmes.

Odklanjanje celega telesa ali 
glave oziroma 
umikanje pogleda
Odklanjanje glave je eden izmed miritvenih signal-
ov, ki je lahko izveden kot hiter obrat vstran ali dalj 
časa obrnjena glava, lahko tudi z obračanjem glave 
levo in desno. Ta signal drugemu psu sporoča, da 
se približuje prehitro ali v preveč ravni liniji. S tem 
miritvenim signalom pes, ki se ne počuti prijetno, 

drugemu psu sporoča, naj se umiri ali pa s tem 
signalom celo pomirja samega sebe.

Umik pogleda je eden od prvih signalov, ki jih opa-
zimo pri psu v stresni situaciji. Odklanjanje celega 
telesa je nadaljevanje umika pogleda ali odklanjanja 
glave. Psi ga največkrat uporabljajo takrat, ko je v 
igro vpletenih več psov in igra postane preveč in-
tenzivna. Opazimo ga tudi pri šolanju, če od psa 
zahtevamo več, kot nam je takrat sposoben ponu-
diti.

Če smo jezni na psa, nas pes ne bo dolgo gledal v oči, 
ampak bo začel umikati pogled, obračati glavo (ali 
pa uporabil katerega od drugih miritvenih signalov 
kot so zehanje, vohljanje tal, praskanje ipd).

Počasna hoja in mirovanje
Počasno gibanje oz. popolna umiritev je odličen 
miritveni signal, ko se psa zagledata na daljši razdalji. 
Umiritev (pes obstoji, se usede ali celo uleže) med 
tem, ko ga dominantnejši pes ovohava, psi upora-
bljajo, ko se počutijo ogrožene oz. ko niso prepričani 
o namerah drugega psa/človeka. Velikokrat jih upo-
rabijo tudi, če igra postane preveč intenzivna – s tem 
signalom umirijo igro in nasprotnika.

Vohljanje tal
Vohljanje tal je signal, ki ga velikokrat opazimo pri 
učenju nove vaje ali ko smo jezni in psa kličemo k 
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sebi. Ko pes ne ve, kako bi odreagiral ali od človeka/
psa pričakuje nekaj slabega, bo uporabil ta mir-
itveni signal in začel vohati tla. Vsako vohljanje pa 
ne pomeni stresne situacije. Ko je pes pod stresom, 
je celotna telesna drža drugačna kot pri vohljanju 
zaradi dejanskih vonjav.

Lizanje gobca
Lizanje je eden od pogostejših miritvenih signalov, 
ki ga najpogosteje opazimo, ko se psa približujeta 
eden drugemu, v interakciji z ljudmi pa na primer 
pri veterinarju, frizerju ali če od psa preveč inten-
zivno zahtevamo, da nekaj naredi tam, kjer se ne 
počuti varno.

Prihod v loku
Redko se zgodi, da se psi ob prvem srečanju eden 
drugemu približajo v ravni liniji. Največkrat naredi-
jo lok in srečanje začnejo z ovohavanjem zadnjega 
konca. Psa pa stojita bočno eden ob drugem. Giban-
je v loku, med samim ovohavanjem umirja drugega 
psa ali pa psa samega.

Zehanje
Ljudje zehamo, ko smo utrujeni, nezainteresirani 
ali zaspani, psi pa zehanje uporabljajo tudi kot mir-
itveni signal.

Postavljanje vmes
Psi miritvene signale uporabljajo tudi, ko sami 
niso neposredno vključeni v stresno situacijo. Če 
igra dveh psov postane preveč intenzivna, lahko 
velikokrat opazimo tretjega psa, ki »poseže« vmes 
(se na vsak način poskuša postaviti med druga dva 
psa). Enako lahko opazimo, ko se ljudje objamemo 
(največkrat pes ne izraža ljubosumja ampak umirja 
osebi, ki se objemata, saj objemanja ne dojema na 

tak način kot ga mi). 

KAKO SI S PRIDOBLJENIM ZNANJEM 
POMAGAMO PRI ŠOLANJU?

PRIMER 1: Srečanje s kolesarjem/tekačem, ki se 
približuje v ravni liniji
Reakcija psa: umikanje pogleda, lizanje, nazadnje 
lajanje in renčanje.
Reakcija vodnika: desenzibilizacija, izogib v loku, 
preusmerjanje.

PRIMER 2: Pes se ne odzove na povelje pri 
odpoklicu
Pes se ne odzove na prvo povelje, nato sledi drugo, 
morda celo tretje povelje … Z vsako ponovitvijo je 
vodnik vedno bolj grob, morda celo jezen. Razlog 
za tako obnašanje je neutrjenost vaje oz. negeneral-
iziranost.
Reakcija psa: začne hoditi počasneje, morda se celo 
ustavi, začne vohljati po tleh. Četudi se premika 
proti nam, prihaja v loku oz. po daljši poti. Kaj nam 
pes s tem sporoča? Kakšno telesno govorico ima 
vodnik v tem primeru?
Pravilna reakcija vodnika: umiritev in uporaba ene-
ga od miritvenih signalov, utrjevanje (generaliziran-
je) vaje odpoklic.
Nepravilna reakcija vodnika: vpitje na psa, gledanje 
psa naravnost v oči, kaznovanje psa, ko ta pride do 
vodnika. Kaj psa s tem naučimo in česa zagotovo ne?

PRIMER 3: Plašen pes v tečaju
Ob prvem srečanju s psom se najprej pogovorimo 
z vodnikom, psa pa ignoriramo. Nato ogovorimo 
psa. Ko nas pogleda, hitro umaknemo pogled oz. 
odvrnemo glavo. Če je potrebno, nadaljujemo tako, 
da celotno telo obrnemo vstran in počepnemo, ob 
tem pa psu ponudimo roko, da jo ovoha. Poskusimo 
lahko tudi z usedanjem na tla. Pozor! Če se pes ne 
počuti varno oz. se boji, lahko odreagira z umikom 
ali napadom. Če niste prepričani, da znate predvi-
deti obnašanje psa, tega ne počnite. 
Če se pes boji drugih psov v tečaju, ti pa so prim-
erno socializirani in dejansko ne predstavljajo ne-
varnosti, s psom vadimo približevanje tem psom v 
loku. Približevanje naj bo počasno. Socializiranim 

psom, ki jih uporabljamo, pa pomagamo prikazovati 
prave (miritvene) signale – jih posedimo, obrnemo 
stran ipd.
Pozor! Pasme tipa »bull« in vse prvinske pasme mir-
itvene signale uporabljajo minimalno.

PRIMER 4: Vaja vzvratno okoli vodnika
Pri učenju te vaje se vodnik pogosto sklanja nad psa, 
z roko sega nad njegovo glavo in je psu nadležen, 
zato je treba opazovati reakcije psa in ustrezno rea-
girati.

Pomembno:

1. Psi miritvene signale uporabljajo za umiritev določene stresne situacije, če ne delujejo oz. jih ne 
upoštevamo, je pes primoran uporabiti bolj ostre odzive (pobeg, izogibanje, renčanje, ugriz ipd). 

2. Poleg miritvenih signalov psi uporabljajo tudi opozorilne signale. Če se bomo naučili opazovati pse, 
bomo začeli razumevati, kaj sporočajo, in se temu primerno obnašati.

3. Miritveni signali so pri različnih pasmah drugačni: signali nekaterih pasem niso tako zelo izraziti. Vsi 
psi ne uporabljajo oz. upoštevajo miritvenih signalov (npr. prvinski psi in bojne pasme).

4. Opazujte svoje in tuje pse pri interakciji z drugimi psi, ljudmi, udeleženci v prometu, novim okoljem 
itd. S tako komunikacijo poskusite tudi sami. Bodite pozorni na to, kako se začno odzivati na vaše 
miritvene signale. Presenečeni boste!

5. Svojih psov ne objemajte, enako svetujte tudi svojim tečajnikom.
6. Kadar igra med psi postane pregroba, na pse ne vpijemo in jih ne razdvajamo fizično, pač pa se postavi-

mo mednje in jih razdvojimo s svojo prisotnostjo, tako kot to storijo psi.
7. Če med šolanjem opazimo, da nam pes ponuja miritvene signale, prilagodimo način dela tako, da pes 

ne bo več pod stresom. Če nam to ne uspe, je bolje zaključiti s treningom. 
8. Najbolj pogoste človeške geste, ki psa spravljajo v stres so: povzdignjen glas, sklanjanje nad psa, nepo-

sredno gledanje v oči, ko čakamo na njegov odziv, božanje po glavi in fizično nameščanje psa v položaj.

º
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Pasemske 
značilnosti
Ana Dragičević, kinološka inštruktorica in sodnica za RO

Ljudje so z načrtno vzrejo pse vzrejali za tisto delo, ki 
so ga potrebovali. Pse so izbirali na podlagi tipičnih 
pasemskih značilnosti (tako po izgledu kot vedenju). 
Pasma je torej nastala tako, da so ljudje poudarjali 
določena vedenja, ta pa so postala del specifičnega 
vedenjskega repertoarja psov posamezne pasme.
Pasemske značilnosti pri šolanju moramo upoštevati, 
saj se pasme zaradi njih tako razlikujejo, da zanje is-
tih metod šolanja ne moremo in ne smemo upora-
biti.

PRIMER 1: Prinašanje
Prinašalce bo prinašanja predmeta lažje naučiti, kot 
hrta ali setra.

PRIMER 2: Oddaljevanje od vodnika
Pse ovčarskih pasem bo oddaljevanja od vodnika 
lažje naučiti, kot mopsa ali čivavo.

PRIMER 3: Odlaganje
Večino pastirskih psov bo odlaganja lažje naučiti kot 
terierja.

Nekatera vedenja psov so prirojena in jih moramo 
kot vodniki znati le pravilno nadgraditi in nagra-
diti. Psi, glede na pasme, izražajo različna vedenja, 
ki jih zadovoljujejo, prav zato moramo k šolanju 
psov različnih pasem pristopiti na različne načine. 
Razlike med posameznimi pasmami vključujejo 
variacije na emotivni ravni, vokalizacijo, aktivnost, 
zmožnost reševanja problemov, sposobnost gener-
aliziranja, dovzetnost za odnos z ljudmi in šolanje 
(prim. Mahut, Borchelt in Hart). Poleg prirojenih 
pasemskih posebnosti je pomembna tudi zgodnja 
socializacija (med 3. in 16. tednom – obdobje vtisn-
jenja, prim. Scott in Fox).

Veliko raziskav je pokazalo, da določena (samona-
grajevalna) vedenja, značilna za neko vrsto, pri njej 
sprožajo velike količine dopamina , kar pomeni, da 
je za te vrste nagrada že možnost izživljanja tega 
vedenja (prim. Arons in Shoemaker – raziskava na 
podganah). Pri nekaterih pasmah je količina dopa-
mina pri nekem vedenju manjša in manj stimulira 
tisti del možganov, ki je najbolj potreben za šolanje, 
zato ne moremo pričakovati, da bomo psa vsakega 
želenega vedenja naučili s pogojevanjem.

PRIMER 4: Prinašanje predmeta
Psa lahko s klikanjem pri »shapingu« naučimo, da 
nam prinese nek predmet, vendar pes predmeta ne 
bo prinašal zaradi delovanja pravega nagona ali za-
dovoljstva pri opravljanju naloge, pač pa bo le ponu-
jal vedenje, ki mu prinaša nagrado. Naloge zato ne 
bo opravil s pravo intenziteto. 

Anatomija (bodisi fizična ali kemična) psu omogoča, 
da nekatera vedenja izvede, druga pa onemogoča: 
obnašanje Jack Russell-terierja se močno razliku-
je od obnašanja nemške doge, zlati prinašalec od 
mejnega ovčarja ali čivava od nemškega ovčarja. 
Zaradi razlik med pasmami moramo prilagajati 
metode šolanja oz. pri šolanju upoštevati pasemske 
značilnosti. 
Pri šolanju vseh pasem je potrebna potrpežljivost, 
vseeno pa je določene pasme terjajo več, kot druge. 
Nemški ovčarji sodijo med »inteligentne« pasme: 
hitro se učijo in zelo dobro generalizirajo naloge. To 
je razvidno iz vaje sedi. Za večino delovnih pasem 
vaja sedi pomeni, da so sprednje tace zravnane, zad-
njica pa na tleh. Če bomo želeli nemškega ovčarja 
naučiti vaje sedi iz položaja stoj ali položaja prostor, 
bo za to potrebnih le nekaj ponovitev, saj je končna 
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izvedba vaje psu jasna. Isto pa Airedale-terierju 
pomeni dvoje: (1) sedi iz položaja stoj zanj pomeni, 
da sprednje noge ohrani na mestu, zadnjico pa spus-
ti na tla, (2) sedi iz položaja prostor pa zanj pomeni, 
da zadnjico ohrani na mestu in zravna sprednji nogi. 
Zanj sta to dve različni vaji, kar pomeni, da ju bomo 
učili posebej – če je mogoče bomo zanju uporabili 
dve različni povelji ali pa bomo psu z roko kazali 
vajo stoj in takoj, ko bo začel vstajati, poveljevali sedi. 
To ne pomeni, da airedale-terier teh dveh vaj ne bo 
nikoli sposoben narediti z enim poveljem, pomeni 
le, da bomo za to porabili več časa, potrebnih pa bo 
tudi veliko več ponovitev. Tudi Jack Russel-terier 
je inteligenten, poleg tega pa tudi zelo samosvoj in 
hiperaktiven, zato bo potreboval drugačen način 
šolanja, kot nemški ovčar. Dalmatinci so ultra hi-
peraktivni – zanje je zelo dober motivator tek z vod-
nikom ali metanje žogice. Pri večini chow-chowov 
za nagrado ne bomo uporabili igrače (vlečke) ali 
hrane, pri (nekaterih) pastirskih pasmah ali (neka-
terih) špicih pa božanja ali – še huje – objemanja, za 
kazen pa ignoriranje (to je nagrada za večino pastir-
skih pasem in kazen za male družne pse). 

PRIMER 5: Terierji
Terierji so glasni, radi lovijo, raziskujejo, skačejo, la-
jajo, kopljejo, zaradi močnega karakterja se radi tudi 
stepejo. Terierjem so vzredili dobro moč zaznavan-
ja premikajočih se stvari in takojšnji »vklop« lova, 
zato bomo pri njih kot motivator uporabili prim-
erno igračo (npr. veliko kratkih plapolajočih vrvic). 
Zelo hitro jih zmoti vsakršno gibanje v okolici, zato 
je potrebno veliko vaje, da povsem pridobimo nji-
hovo pozornost. Ker imajo terierji močen plenski in 
močen obrambni nagon (napad), je treba pse zgodaj 
socializirati in veliko pozornosti posvetiti pravilni 
igri. Zelo težko sledijo počasnim, tihim vodnikom, 
ki še sami ne vedo, kaj hočejo od psa. Odličen način 
za sproščanje »terierskega nagona« je kosmatena 
igrača, privezana na vrvico. Vsekakor pa vseh teri-
erjev ne moremo metati v isti koš (terierji, tipa bull).

º
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Poznavanje vsega, kar smo doslej napisali (in vs-
ega drugega, kar smo izpustili), je zelo pomembno 
pri šolanju psa. Nepoznavanje nagonov, ki ženejo 
psa (»nagrajevanje« z napačnim motivatorjem, 
onemogočanje izživljanja nagonov in frustriranje), 
ignoriranje telesne govorice oz. miritvenih signalov 
in nepoznavanje omejitev oz. prednosti posameznih 
pasem nas večinoma privede do neželenega ve-
denja oz. težav, ki jih nikakor ne moremo odprav-
iti. Večina neželenega pasjega vedenja je posledica 
napačnega šolanja – bodisi zavednega ali nezaved-
nega. O zavednem govorimo takrat, ko imamo izde-
lan načrt, kako bomo psa kaj naučili ali od-učili, in 
nezavednega, ko s svojo pasivnostjo neko vedenje  
dovoljujemo in s tem nagrajujemo, ali še huje, da z 
napačnim pristopom spodbujamo napačno vedenje. 
Ko psu končno uspe in ga uspemo nagraditi s poh-
valo, pa je ta za psa v tako slabem stanju popolnoma 
brez učinka.

Operantno pogojevanje 
(ang. operant conditioning) in načelo 
učinkovitosti 
(Edvard L. Thorndike)

Psiholog Edvard L. Thorndike je prirojeno sposob-
nost učenja organizmov strnil v preprost Zakon 
učinka, po katerem se vsi organizmi vedejo tako, 
da stremijo k ponavljanju dejanj, ki imajo zanje 
pozitivne posledice, in se izogibajo ponavljanju tis-
tih, ki imajo zanje negativne posledice. Pri učenju 
z operantnim pogojevanjem psa naučimo, da ima 
njegovo vedenje posledice in da se te pojavijo, ko 

on pokaže določeno vedenje, vendar lahko sam 
povzroči dobro posledico in se izogne slabi. 
Pri tem učenju je zelo pomembna doslednost. Če 
želimo, da bo pes določeno vedenje ponavljal, mo-
ramo želeno vedenje vsakič potrditi in psa nagraditi 
z nagrado, ki mu je všeč.

Vedenje psa pogojujemo na štiri načine:
•	 s pozitivno ojačitvijo (O+): dodamo nekaj 

dobrega (hrana, igrača, besedna pohvala 
...), če se pes ne odzove primerno, ne dobi 
nagrade,

•	 z negativno ojačitvijo (O-): odvzamemo 
nekaj slabega (ščipanje ušesa, davljenje …), 
če se pes ne odzove primerno, neprijetnost 
ostane,

•	 s pozitivno kaznijo (K+): dodamo nekaj 
slabega (cukanje, udarec …), če pes ponudi 
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Slika 1: Načini operantnega pogojevanja.
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želeno vedenje, se neprijetnost ne pojavi, in
•	 z negativno kaznijo (K-): odvzamemo nekaj 

dobrega (ignoriranje, konec igre ...), do-
bro ostane, dokler je vedenje tako, kot ga 
pričakujemo.

Pridevnika pozitiven in negativen imata povsem 
matematični pomen: pozitiven pomeni dodajan, 
negativen pa odvzeman.

Klasično pogojevanje
(Ivan Pavlov)

ASOCIATIVNO UČENJE
Pri klasičnem pogojevanju gre za reakcijo psa na 
določen dražljaj, ki predhodno pri psu ni sprožal 
nobenega odziva, po pogojevanju z brezpogojnim 
dražljajem, npr. s hrano, pa izzove pogojno reakci-
jo, npr. slinjenje. Klasično pogojevanje lahko pote-
ka načrtno ali nezavedno. Pes, ki se boji grmenja, 
se bo začel bati že dežja, ker je dež dražljaj, ki mu 
večinoma sledi grmenje. Povezava v glavi psa je, da 
grmi takrat, ko pada dež. Rezultat tega pa je strah 
pred dežjem.

NEASOCIATIVNO UČENJE
Vse živali se do neke mere učijo neasociativno. Gre 
za spremembo odziva na asociacijo z dražljajem 
brez pozitivne ali negativne ojačitve. Večinoma se 
živali habituirajo, to pomeni, da njihov odziv na nek 
dražljaj ni več tako izrazit oz. ga sploh ni (primer 
zbadanja polža oz. psa in obiskovalcev, ki jih naznani 
zvonec). V primeru izrazitejšega dražljaja pa lahko 
izzovemo senzitivizacijo, kar pomeni, da bo žival pri 
vseh nadaljnjih dražljajih odreagirala močneje, kot 
pri prvem dražljaju.

Desenzitivizacija je proces, pri katerem pozitivno 
izkušnjo povežemo s situacijo, ki pri psu povzroča 
stres oz. strah. Večkratno izpostavljanje situaciji ali 
predmetu, ki se ju pes boji, v povezavi z nagrado oz. 
pozitivno izkušnjo, psu pomaga, da se stresne sit-
uacije ali predmeta privadi in ju ne zaznava več kot 
grožnjo.
Pozor! Če je pes prevečkrat izpostavljen nekemu 
dražljaju, nanj ne bo več reagiral. Vodnik, ki psu ne-
prestano ponavlja povelje »sedi« ali »poleg« (Sedi, 

sedi, sedi …), povelju pa ne sledi bodisi odziv psa 
(vsaj približek želene vaje in nato nagrada vodnika) 
bodisi odziv vodnika (posledica, ki je »no-reward 
marker« ali kazen), psa nezavedno uči, da mu nje-
govega ukaza ni potrebno upoštevati.

Socialno učenje
Socialno učenje je razloženo v Slabbert, J. M. & Rasa, 
O. A. E.: Observational learning of an acquired ma-
ternal behaviour pattern by working dog pup: an al-
ternative training method?, 1997. Tak način šolanja 
uporablja Cesar Milan. On za umiritev nemirnega 
psa uporabi svoje krdelo stabilnih psov.

V nadaljevanju bomo prikazali razlike med neka-
terimi metodami šolanja.

Korekcijsko-motivacijska me-
toda šolanja
Korekcijsko-motivacijska metoda šolanja temelji 
na nagrajevanju pravilnega vedenja oz. odziva psa 
in kaznovanju napačnega. Če želimo psa naučiti le 
nekaterih osnovnih vaj, kot so sedi, prostor ipd., ta 
metoda deluje, če pa želimo psa naučiti vse vaje RO, 
pa je ta metoda slaba izbira. Zakaj?
Če uporabljamo to metodo, izšolamo pasivnega 
psa, ki zaradi strahu pred kaznijo ne ponuja noben-
ega novega vedenja, posledično pa moramo psa 
pri učenju vsake nove vaje z nameščanjem (ang. 
modeling) namestiti v želen položaj in kaznovati 
napačnega. Bolj, ko psa kaznujemo, bolj je pasiven 
(pri občutljivih psih se lahko pojavi plašnost, takrat 
pa psa žene napačni nagon, zato se pes ne more 
učiti) in to je problem. Pes le pasivno stoji in čaka 
na povelje, s tem pa nam zmanjšuje možnost nagra-
jevanja pravilnega vedenja oz. položaja. Večino časa 
psa zato le korigiramo. Še preden se zavemo, že upo-
rabljamo samo korekcijo metodo.
Če na to pogledamo z vidika ljudi: ali bi želel ustreči 
vodniku, ki od tebe nekaj zahteva, če ne veš, kakšen 
odziv bo sprožilo tvoje vedenje – morda kazen, mor-

da pohvalo oz. večinoma kazen. Koliko različnih 
odzivov bi upal ponuditi? Kakšna bi bila ob takem 
šolanju tvoja telesna govorica? Bi se počutil dobro 
ali slabo? Bi bil samoiniciativen?

Korekcijska metoda šolanja ima veliko negativnih 
plati. Poleg tega mora šolanje z uporabo korekci-
jskih metod, kot so cukanje, električna ovratnica 
ipd., izvajati le oseba, ki ima veliko izkušenj s takim 
načinom šolanja, pri tem pa paziti, da bo korekcija 
prave intenzitete in ekzaktna (vsakič in pri vsaki 
napaki). Če se intenziteta spreminja (neizkušeni 
vodniki vedno začnejo z nižjo intenziteto, nato pa 
jo postopoma zvišujejo), to privede to habituacije 
psa na korekcijo, posledično ta nima več pravega 
učinka. Prav tako le občasna uporaba korekcije psu 
povzroča stres in zmedenost. Če se ne pojavi ob vsa-
ki napaki, ampak občasno, pa se neželeno vedenje le 
okrepi. Poleg tega je potrebno korekcijo izvesti v tis-
tem trenutku, ko pes naredi napako (kar je pri vajah, 
kjer je pes oddaljen od vodnika, nemogoče izvesti), 
saj v nasprotnem pes kazni ni sposoben povezati z 
napako. Vse prevečkrat se v takih primerih zgodi, 
da pes narobe razume vzrok kazni in kazen poveže z 
bližnjim predmetom, lokacijo (pojavi se lahko strah 
do vadišča), v najhujšem primeru pa z bližnjim 
psom/človekom. 
Neizkušenost oz. neznanje pri uporabi električnih 
ovratnic ali pretirana uporaba pritiska pri cukanju 
psa lahko privedeta do poškodb trahije, uničenja 
očesnega živca ipd.
Razmišljanje o tem, ali moramo nad svojimi psi 
»dominirati« oz. se zanašati na stare raziskave, ki 
temeljijo na obnašanju volkov in primerjavo volkov 
s psi, bomo izpustili. Razlike v obnašanju in načinu 
učenja med psi in volkovi so tako velike, da obeh 
vrst nikakor ne moremo metati v isti koš. Vsem, 
ki bi o tem želeli vedeti več, v branje priporočam 
Dogs, a new Understanding of Canine Origin, Be-
haviour and Evolution by Coppinger & Coppinger. 
Več o primerjavi med tradicionalnim in modernim 
načinom šolanja pa si lahko preberete v raziskavi 
Visele – Jonkman, L. A.: „Traditional and Modern 
Canine Psychology teories, 2010.
Kako potem psa naučiti nekega vedenja? Prepro-
sto. Danes je na voljo ogromno metod šolanja, ki 
temeljijo na nagrajevanju pravilnega vedenja in ne 

na kaznovanju »napačnega«. Osnova pozitivnega 
šolanja je, da psa nagradimo za izvedeno vedenje, ki 
se zato ojača.

Motivacijska (pozitivna) me-
toda šolanja
Uporaba pozitivne metode pri šolanju pomeni, da 
psa nagradite, ko ponudi vedenje, ki ga želite, in ig-
norirate vedenje, ki vam ne ustreza. Psa lahko nagra-
jujemo s hrano, pohvalo (ustno ali fizično – božanje) 
ali igro. Za pravočasno nagrajevanje je najlažje, če 
uporabljamo kliker, ni pa nujno. Šolanje s pozi-
tivnim pristopom ima veliko plusov. Če ga primer-
jamo z metodo, pri kateri uporabljamo averzive, in 
če vemo, da jih lahko uporabljajo le tisti, ki so o tem 
poučeni, to pomeni, da lahko psa šola le ena oseba 
ali dve osebi v družini. Pri uporabi pozitivnih me-
tod, pa lahko sodeluje celotna družina. 
Pri »pozitivnem« šolanju ni potrebe po uporabi 
»grozilnih« glasu ali telesne govorice, ni potrebe 
po fizični nadvladi nad psom ipd. S psom komu-
niciramo na osnovni ravni, nagradimo ga, ko izvede 
želeno vedenje, in ignorirate vedenje, ki nas ne za-
nima. 
Tak pristop uporabljamo, ko psa učimo izvedbe vaj, 
to pa ne pomeni, da bomo isto metodo uporabili v 
situaciji, v kateri pes ogroža sebe, vas ali kogarkoli 
drugega (več o tem kasneje). 

PRIMER 1: Pes in veverica 
Nagoni: iz plenskega prek obrambnega v krdelnega.
Po teoriji učenja se vsako nagrajeno vedenje ponav-
lja oz. večkrat pojavi. S takim šolanjem pa psa tudi 
miselno zaposlimo, še posebej z uporabo oblikovan-
ja (ang. shaping), in se ob tem poleg psa zabavamo 
tudi mi.

KLIKER-TRENING
Gre za pozitivni način šolanja, ki temelji na pogoje-
vanju vedenja. Kliker je odlični pripomoček, ki nam 
omogoča, da psa nagradimo v pravem času, tj. v 0,5 
s (preciznost je zelo pomembna. Napačna uporaba 
klikerja se je pri nas že ustalila in ljudje sploh ne 
poznajo pravega namena klikerja in načina dela z 



zb ORnik
predavanj seminarja za strokovni kader RO
2013

39
METODE ŠOLANJA
Ana Dragičević, kinološka inštruktorica in sodnica za RO38

njim, pač pa klikajo vsevprek. 
Izpostaviti želim zgolj to, da kliker-trening ne 
pomeni, da psu za dobro opravljeno vajo klikne-
mo in ga nagradimo. To je enako, kot če bi psu re-
kli »sedi«, ko bi usedel, bi mu (namesto klika) rekli 
»priden« in mu dali priboljšek.
Kliker-trening ponuja 4 načine šolanja:

•	 zvabljanje (ang. luring) (psa z vabo pri-
pravimo do tega, da se usede),

•	 ang. capturing (čakamo, da se pes sam od 
sebe usede, in to nagradimo),

•	 nameščanje (ang. modeling) (psa sami 
postavimo v želeni položaj) in

•	 oblikovanje (ang. shaping; čakamo, da nam 
pes ponudi pravo vedenje, ga nagradimo, 
nato vajo nadgrajujemo) – najboljši način. 

Kliker-trening je pozitivna metoda, ki vključuje tudi 
t. i. »no-reward marker« oz. namig, ki psu pove, da 
ga trenutno vedenje ne bo pripeljalo do nagrade. Pri 
kliker-treningu se na tem mestu ne bomo spuščali 
v podrobnosti, saj je za to potreben nov celodnevni 
seminar.

Pozitivnih metod šolanja je ogromno in o njih bi 
lahko razglabljali cel teden, omenili jih bomo le še 
nekaj.

Če imamo možnost, se lahko lotimo metode, kjer 
psa v fazi učenja vedno postavljamo v nadzorova-
no okolje in strogo nadzorovane situacije, s tem pa 
psu dejansko preprečimo, da naredi drugače, kot 
smo si zamislili (odpoklic, socializacija s psi, ki so 
»prijazni« in kažejo veliko miritvenih signalov). Te 
metode naj se lotijo izkušeni vaditelji, zato morda ni 
najprimernejša za tečajnike.

Ena od možnosti, sploh pri tekmovalcih, je t. i. 
angleški sistem, pri katerem od psa ne zahtevamo 
popolnoma ničesar, pač pa dejansko pes izsiljuje nas 
za našo pozornost. Pes nam sam od sebe začne ponu-
jati vedenja, ne da bi mi to od njega zahtevali. Dobro 
posledico (pozornost vodnika) se nauči povzročiti s 
tem, da nekaj naredi oz. izvede določeno vedenje. V 
njegovih očeh mi delamo zanj in ne on za nas.

Poudariti je potrebno, da pozitivno ne pomeni per-
misivno!

Zanesljivost povelja
Ko pes neko povelje razume in izvrši, moramo mi, 
kot vodniki, poskrbeti, da povelja ne uporabljamo v 
situacijah, ko vemo, da pes povelja ne bo upošteval 
(v začetni fazi utrjevanja), saj 

•	 s tem povelje razveljavljamo,
•	 s tem damo psu vedeti, da ima možnost 

odločanja, ali bo neko povelje izvedel ali ne.

Psa učimo tako, da mu omogočimo situacijo oz. ga 
privedemo do situacije, v kateri bo želeno vedenje 
lahko opravil, in ga nagradimo. Ne smemo pa učiti 
tako, da čakamo na napako psa in ga potem kaznu-
jemo.

PRIMER 2: vaja odlaganje 
Če te naloge psa učimo tako, da ga najprej pohval-
imo za 2 s ležanja, nato za 5 s, 10 s … in ga ob tem 
pravilno nagrajujemo, bo pes vajo izvajal vedno bolj 
zanesljivo. Na tak način psa naučimo, da je mogoče 
le eno vedenje – ležanje. Če ga te naloge učimo tako, 
da čakamo na napako in ga potem kaznujemo in 
popravljamo, s tem ne samo razveljavljamo pov-
elje, pač pa psa naučimo tudi tega, da ima možnost 
odločanja ali bo povelje upošteval ali ne (psi so kljub 
kazni preračunljivi). S takim načinom šolanja se 
poruši odnos vodnik-pes. Prav zato (končno) pov-
elje dodamo le na koncu, ko je pes nalogo že usvojil 
(povelje ima le en možen odziv – ležanje).

Generalizacija
Psi ne generalizirajo dobro: če se pes nauči neke na-
loge nauči npr. doma, to še ne pomeni, da bo isto 
vajo izvedel tudi na vadišču. Preprosto je psa naučiti 
novega vedenja in mu dodati ukaz, težje pa je vajo 
generalizirati (odvisno tudi od pasme).
Generalizirati moramo tako vedenje kot tudi ukaz 
(skupaj) – pri nekaterih psih to ne velja. Vajo učimo 
doma, na vadišču, v mestu, na sprehodu itd. Ko 
začne pes isto povelje upoštevati v vseh situacijah 
(kjerkoli), pomeni, da je nalogo oz. ukaz zanjo gen-
eraliziral.

Pomembno:

1. Nagrajevanje psu veliko več pove, kot kazen. Z nagrajevanjem primernega vedenja ne moremo nehote 
povzročiti nikakršne škode, lahko pa jo z uporabo kazni za neželeno vedenje. Nagrada psu pove, da je 
tisto kar je pravkar storil, dobro, kazen pa mu sporoči le, naj s svojim početjem preneha.

2. Če psa kaznujemo ali mu nekaj prepovedujemo, mu takoj po tem omogočimo, da namesto tega naredi 
nekaj dobrega, za kar ga nagradimo.

3. Če je nagrada vedno ista, se pes ne bo potrudil, da bi vajo naredil bolje, saj je nagrada pričakovano 
vedno ista.

4. Trenutek nagrajevanja ali kaznovanja je zelo pomemben (paziti moramo na čustva).
5. Količina in okusnost nagrade vplivata na vedenje, zato nagrada ne sme biti vedno enaka (urniki nag-

rajevanja). 
6. Pri učenju novega vedenja bomo uporabili kontinuirano utrjevanje (vsakemu odzivu sledi nagrada), 

ko pes neko vedenje že zna in imamo že dodano povelje, pa lahko preidemo na delno oz. občasno 
utrjevanje.

7. Na začetku šolanja po navadi začnemo z uporabo hrane (t. i. primarnim ojačevalcem, ang. primary 
reinforcer), kasneje pa vpeljemo tudi druge motivatorje.

º
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Nagrajevanje
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V članku je predstavljeno, kako tečajnika oz. vodni-
ka in njegovega psa postopoma, s pomočjo pozitivne 
motivacije in pravilnega nagrajevanja, pripraviti do 
prve preizkušnje, izpita ali tekmovanja.

Kaj je nagrada?
S stališča živali je nagrada vsak prijeten dogodek ali 
rezultat, ki je posledica nekega vedenja. Žival se bo 
vedla tako, da bo prišla do nagrade.
Nagrada povečuje verjetnost takega vedenja v 
bodoče: če je vedenje nagrajeno, se bo v bodoče bolj 
verjetno spet pojavilo. Nagrada torej okrepi neko 
vedenje, vodniku pa predstavlja način, prek katerega 
komunicira s psom. Z njo pes dobi informacijo, da 
je njegovo vedenje pravilno.

Motivacija
Osnovni pogoj za dobro delo s psom je motivacija. 
Za delo morata biti motivirana tako pes kot vodnik. 
Osnovna motivacija za psa je nagrada. Kot vaditelji 
v tečaju moramo vodnikom pomagati, da za svojega 
psa poiščejo nagrado, zaradi katere bo pes priprav-
ljen sodelovati. 
V začetnih urah tečaja je pse večinoma težko moti-
virati, nekateri kažejo celo znake stresa (novo okolje, 
množica tujih psov in ljudi). Takšni psi nočejo spre-
jemati hrane, se nočejo igrati ali uporabljajo mir-
itvene signale.
Naloga vaditelja je, da vodnikom psa pomaga 
privesti v takšno stanje, da bo sprejemal nagrado 

in bo pripravljen sodelovati. Katera nagrada bo za 
psa najbolj sprejemljiva, je v veliki meri odvisno od 
prevladujočih nagonov psa, značilnih za določene 
pasme.

Vrste nagrad
HRANA
Hrana je najosnovnejša in najpreprostejša oblika 
nagrade. Vaditelj mora tečajnikom svetovati, kakšni 
naj bodo priboljški, da bodo psu predstavljali nagra-
do, za katero bo pripravljen sodelovati. 
Nekateri psi hrane sprva ne bodo sprejemali. Va-
ditelj v tem primeru preveri:

•	 ali je pes v stresu,
•	 ali ga doma hranijo s hrano, ki za večino 

velja kot »nagrada«,
•	 ali je sit (opozorilo, da psi vsaj dve uri pred 

treningom ne jedo).

IGRA
Igra lahko psu predstavlja potrditev za pravilno ve-
denje ali sprostitev med delom. S psom se lahko ig-
ramo na več načinov, pri tem pa moramo upoštevati 
nagone psa. Tako ločimo igro:

•	 z igračko, pri kateri izkoristimo plenski na-
gon psa (cufanje z igračko, igra z vlečko, 
lovljenje ali prinašanje predmetov),

•	 igra z vodnikom, pri kateri izkoristimo 
krdelni nagon psa (za pse z izrazitejšim 
krdelnim nagonom je pristen stik s svo-
jim vodnikom večja nagrada, kot igra z 
igračko).
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Igra je lahko tudi alternativa nagrajevanju s hrano 
za neješče pse. Vaditelj je tečajnike dolžan poučiti o 
pravilni igri s psom.

Najidealneje je, da psa navadimo na oba načina na-
grajevanja – potrjevanja. S hrano bomo psa nagra-
jevali v začetni fazi učenja posameznih vaj. Takrat 
nagrajujemo kontinuirano (vsako želeno vedenje). S 
hrano tudi lažje kontroliramo natančnost pri izva-
janju vaj. Z igro pa bomo psa nagrajevali takrat, ko 
želimo hitrejše izvajanje že naučene vaje, ko nagraje-
vanje stopnjujemo ali psa z igro preprosto sprostimo 
med delom.

ŽIVLJENJSKE NAGRADE
Tako imenovane življenjske nagrade so tiste de-
javnosti, ki si jih pes (poleg hrane in igre) želi. 
Tečajniki lahko takšne vrste nagrad izkoristijo izven 
vadišča. Sem bi lahko uvrstili: sprehod, kopanje v 
jezeru, skok na kavč, igra s pasjimi prijatelji, vohljan-
je po tleh … Seveda so življenjske nagrade smiselne 
le takrat, ko so nadzorovane s strani vodnika in se z 
njimi nagrajuje pravilno vedenje psa, ne sme pa se z 
njimi za nepravilno vedenje pes nagraditi sam.

BESEDNA POHVALA
RO je čudovit šport, ki vodniku in psu dovoljuje 
veliko komunikacije. Kadar psa med delom ne na-
gradimo s hrano ali motivacijskim predmetom, mu 
lahko z besedno pohvalo in spodbudo damo infor-
macijo, da je njegovo vedenje pravilno.

TELESNI STIK KOT POHVALA
Besedno pohvalo lahko še podkrepimo in psa na 
kratko potrepljamo po plečki. Za to moramo izbrati 
primeren trenutek, da psa z dotikom ne vznemirimo 
in zmotimo pri delu. Za pse, ki nimajo izrazito raz-
vitega krdelnega nagona, so lahko takšni dotiki vse 
prej kot nagrada.

Pravočasno nagrajevanje 
(»timing«)

Za uspešno komunikacijo s psom je potrditev 

pravilnega vedenja v pravem trenutku bistvenega 
pomena. Vedenje lahko potrdimo

•	 s primarnim ojačevalcem vedenja (nekaj, 
kar ima pes rad, ne da bi ga tega (na)učili, 
npr. hrana) ali

•	 s sekundarnim ojačevalcem vedenja (klik, 
glasovni ali drug signal, ki mu nemudoma 
sledi nagrada).

Kadar vedenje potrdimo s sekundarnim ojačevalcem, 
psa predhodno naučimo povezovanja signala z na-
grado. Ne glede na to, kako vedenje potrdimo, mo-
ramo to izvesti v delčku sekunde, sicer pes ne bo 
vedel, zakaj je nagrajen.

Variabilno nagrajevanje
Nagrajevanje, pri katerem se nagrade menjujejo in 
ne prihajajo vedno ob istem času, ali se stopnjujejo, 
imenujemo variabilno nagrajevanje. Na tak način 
nagrajevanja preidemo takrat, ko je pes za delo 
motiviran in razume, da nagrada pomeni potrd-
itev za pravilno vedenje. Sčasoma postajajo vaje za 
psa zahtevnejše, vendar z višanjem kriterija pes ne 
sme dobiti občutka, da so težje. Z variabilnim nag-
rajevanjem pes ostane ves čas motiviran za delo in 
sčasoma mu delo samo postane nagrada. 

Hierarhija nagrad
Katero nagrado po vrednosti na lestvici bomo iz-
brali, je odvisno od:

•	 zahtevnosti vaje (zahtevnejša vaja, boljša 
nagrada),

•	 izvedbe vaje (dobro izvedena vaja, boljša 
nagrada),

•	 motenj v okolju (večja stopnja motnje, 
boljša nagrada) in

•	 napredka vaje (vsak napredek zasluži boljšo 
nagrado).

Uporabimo lahko različne priboljške, bolj ali manj 
slastne (včasih jetrca, včasih le brikete …). Trening 
lahko popestrimo tudi z načinom, kako psu dajemo 
priboljške. Včasih priboljšek ponudimo iz roke, spet 

drugič ga vržemo psu v gobec ali na tla. Za kateri 
način se bomo odločili, je odvisno predvsem od 
vaje, ki jo učimo.
Tudi način igre pri različnih psih zaseda različno 
mesto na lestvici. Pri določenih psih ima igra kot 
nagrada večjo vrednost od hrane. V tem primeru 
lahko za dobro opravljeno delo nagrade stopnju-
jemo in na koncu psa nagradimo z igro. Takrat je 
igra t. i. velika nagrada ali »jackpot«. Velika nagrada 
je lahko tudi karkoli drugega, kar ima pes izjemno 
rad.

Variabilni urnik nagrajevanja
Ko so vaje oblikovane oz. izdelane do želenega krit-
erija, preidemo na variabilni urnik nagrajevanja. Ne 
nagrajujemo več vsakega vedenja, kot smo to počeli 
v fazi učenja, ampak nagrajujemo nepredvidljivo.
Če je vaja sestavljena, izmenično nagrajujemo posa-
mezne delčke vaje ali izdelamo celo vajo in nagradi-
mo vajo kot celoto. Če je vaja statična (npr. odlagan-
je), čas trajanja vaje sicer podaljšujemo, vendar jo 
zaključimo časovno različno, nepredvidljivo. Tako 
vaja za psa ne postaja vedno težja. 

Vaje kot nagrada
Psa od vsega začetka gradimo oz. motiviramo tako, 
da mu sčasoma delo samo in vaje postanejo nagrada. 
Psi posamezne vaje izdelujejo z večjim ali manjšim 
navdušenjem. 
Večinoma psi radi izdelujejo vaje z ovirami, zato 
lahko oviro postavimo takoj za statično vajo ali vajo, 
ki je za psa težja oz. mu preprosto »ne leži«. Vaja 
z oviro po taki vaji tako postane nagrada. To je t. 
i. Premackov princip, po katerem dejavnosti, ki psu 
niso najljubše (vaje za samokontrolo ali posamezne 
vaje iz RO) postavimo pred vaje, ki jih rad izdeluje 
in tako povečamo interes za izdelovanje manj prilju-
bljenih vaj.

Nagrajevanje ali podkupovanje?
Nagrajevanje ni podkupovanje, saj je nagrada nekaj, 
kar pes dobi za določeno vedenje ali pravilno oprav-
ljeno delo. Nagrada se pojavi po tem, ko je pes že 
naredil tisto, kar smo želeli. 
Zvabljanje oz. t. i. »luring« – vabljenje psa s pomočjo 
hrane kot vabe v določen položaj – v primeru, ko 
psu v določen položaj pomagamo s hrano v roki, na-
grado pa ponudimo iz druge roke, ni podkupovanje. 
Takoj, ko pes razume, kaj smo od njega hoteli, vabo 
iz roke umaknemo.

Priprava na delo brez nagrade
Po Pravilniku RO na izpitu ali tekmovanju med 
opravljanjem nalog na progi uporaba hrane ali mo-
tivacijskih predmetov ni dovoljena. Priprava psa na 
delo brez nagrade ni preprosta. Priprave se moramo 
lotiti sistematično – ne nekaj dni pred preizkusom, 
ampak že veliko prej. Razmišljanje tečajnikov, da 
bodo nekaj dni pred izpitom vadili brez nagraje-
vanja, je napačno, zato moramo to preprečiti, sicer 
se nam bodo rezultati nekajmesečnega dela porušili. 
Na začetku tečaja, v fazi učenja vaj, potrjujemo vs-
ako pravilno izvedeno vajo oz. njen delček. Ko so 
vaje utrjene, jih vadimo v zaporedju nalog kratkega 
parkurčka. Izogibamo se postavitvi dolgih parkur-
jev. Psi morajo biti vedno motivirani za delo, zato 
jim izvajanje nalog ne sme postati dolgočasno. Po 
tem lahko izvajanje nalog začnemo nagrajevati ne-
predvidljivo: ne nagradimo izvedbe vsake naloge, 
zato pes nikoli ne ve, pri kateri nalogi bo nagrajen. 
Pazimo, da intervali med nagradami niso predolgi, 
da psu motivacija ne pade. Menjujemo tudi oblike 
nagrajevanja (hrana – igra – besedna pohvala). 
Načela variabilnosti se držimo tudi pri postavit-
vi parkurja: enkrat postavimo kratkega, drugič 
daljšega. Psa postopoma pripravimo na to, da je 
sposoben izdelati do petnajst nalog.
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Velika nagrada na koncu 
parkurja
Ko začnemo psa pripravljati na izvajanje nalog na 
progi, ga bomo na koncu proge (naj bo kratka ali 
dolga) vedno nagradili z veliko nagrado (s tem, kar 
ima pes najraje: skleda s hrano, pečena jetra, igra s 
frizbijem, nova igračka …) in psa odpeljali s parkur-
ja. Ta dan smo s treningom zaključili! 
Naš namen je, da psa naučimo, da ga na koncu proge 
vedno čaka najboljša nagrada, t. i. »jackpot«.

Vedno ista rutina
V končni fazi priprave na preizkus bo trening tak: 
vodnik bo psa pred izvajanjem nalog na progi do-
bro motiviral za delo. Na progi bo nagrajeval vari-
abilno, na cilju bo pes dobil veliko nagrado. Ker so 
psi bitja navad, bomo isto rutino prenesli na izpit 
ali tekmovanje, z motivacijo pred startom, z veliko 
besednih spodbud na progi in z veliko nagrado na 
koncu!
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