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Kdo sem?
Kot vodnik reševalnega psa sem s svojim psom vedno želel dosegati

najboljše možne rezultate, pa naj je bila to tekma  na svetovnem

prvenstvu, uvrstitev v mednarodne enote, čim boljše delo na resničnih

iskalnih akcijah, kjer je kvaliteta dela reševalnega para še

najpomembnejša, ali odnos, ki sem ga z mojim psom želel zgraditi. Veliko

časa sem posvetil izboljšanju metodologije šolanja psov, v prvi vrsti

zaradi lastnih potreb, kasneje pa tudi zaradi pomoči kolegom

reševalcem. Svojega psa sem kompleksnejšega vedenja želel naučiti na

čim enostavnejši in čim hitrejši način. Kot nekdanjemu športniku, ki je

veliko vlagal v treninge, mi je bilo zelo pomembno, da se pes ne uči samo

efektivno, temveč tudi hitro. Kmalu sem ugotovil, da je moja želja po

hitrosti psu bolj škodovala kot koristila. Pričel sem se intenzivno učiti

tudi na lastnih napakah.

Svojo kinološko pot sem začel v klubu, kjer smo na začetku pri šolanju

psov uporabljali še star sistem, ki je temeljil na uporabi sile. Začutil sem,

da me takšen način sicer lahko popelje do nekih rezultatov, vendar pa da

to ni prava pot do vrhunskega in trajnega rezultata. Prav tako nisem

mogel oblikovati in ohraniti odnosa, ki bi si ga s psom želel imeti. Zato smo

v klubu že pred davnimi 15 leti začeli uporabljati pozitivno motivacijo.

Kot vodnik reševalnega psa sem se tako 10-krat zapored udeležil

svetovnega prvenstva za reševalne pse, 2-krat sem stal na stopničkah za

zmagovalce, 6 let zapored sem imel mednarodno licenco za posredovanje

ob naravnih katastrofah po celem svetu. Leta 2009 sem bil s svojim psom

del mednarodne enote, ki je posredovala ob rušilnem cunamiju v

Indoneziji. Svojega psa sem torej pripravil do zelo visokega kinološkega

nivoja.

Pozitivna motivacija je danes še vedno temelj našega sistema, saj smo
ugotovili, da se psi na ta način najhitreje učijo. Zraven pa pride še kup
drugih koristi. Sistem, ki smo ga oblikovali, torej temelji na pozitivni
motivaciji ter vključuje prvine iz različnih kinoloških disciplin.



Nova veja kinologije v Sloveniji
Leta 2010 smo z Alfakan ekipo oblikovali svojo vejo kinologije, ki smo jo

poimenovali vzgoja in prevzgoja psov. Naš sistem, ki je iz športne

kinologije prinašal dobre rezultate, smo oblikovali v ljudsko uporabnega,

ki ga lahko uporablja vsak laik. Bazira na modernih in preprostih principih,

ki jih razume tudi vsak otrok.

Svetujemo, da je v bodoče tudi vam prioriteta uporabna poslušnost ter da

se osredotočite na delo v urbanem okolju – na realne življenjske situacije.

Do danes smo v Sloveniji z omenjenim sistemom vzgojili in prevzgojili že

več kot 5000 psov, moje delo pa se v tej smeri nadaljuje tudi v tujini.



ALFAKAN SISTEM
Sistem, ki vam ga bom predstavil v tem priročniku, je torej nastal iz mojih

lastnih potreb, saj sem želel ne samo vrhunsko vzgojenega psa, ampak ga

tudi čim bolje pripraviti na tekme in iskalne akcije. Kasneje sem pogosto

dobival vprašanja, ali bi lahko s svojim znanjem pomagal še komu, ki se je s

svojim psom znašel v kakšni zagati. Kmalu sem sistem, ki je bil oblikovan

za pripravo psa na tekmovanja, začel prilagajati in kasneje uporabljati tudi

pri svojih prvih strankah, ki so potrebovale pomoč pri vzgoji ali prevzgoji

psov. Nastal je Alfakan sistem za vzgojo in prevzgojo psov. 

 

V priročniku bom govoril o vzgoji psov in ne toliko o šolanju. Vzgoja je

zame tisto, kar je najpomembnejše in je precej širši pojem ter zajema več
področij: kako živeti s psom, kako vzpostaviti z njim dober in trden odnos,

kako psa zaposliti, kako zadovoljiti njegove nagone, si pridobiti njegovo

zaupanje in ga nenazadnje vzgojiti v čudovitega družinskega člana. Tukaj

ne bo govora o vajah poslušnosti na poligonu in klasičnem šolanju psov.

Predstavil vam bom sistem, ki ga boste lahko uporabili pri vzgoji mladička,

vzgoji odraslega psa ali pri reševanju katerega koli problema, ki se lahko

pojavi.

Zakaj bi zaupali nam? Zakaj smo mi tisti, ki vam lahko pomagamo?
Imamo svoj – edinstven – sistem, naše metode pa so psom prijazne. Naše

delo temelji na uporabi pozitivne motivacije. S svojimi psi dosegamo

vrhunske rezultate, ki smo jih večkrat dokazali na tekmah (tudi v

svetovnem merilu). Predvsem pa zato, ker smo pomagali več tisoč ljudem

in imamo dovolj velik nabor psov in ljudi, da lahko govorimo o tem, katere

stvari se dolgoročno splačajo in katere ne. Naredili smo torej vse napake,

ki jih vam ni potrebno narediti, da lažje in hitreje vzgojite svojega psa.



Kako uporabljati priročnik?
Priročnik ni namenjen le branju in učenju tehnik znotraj našega sistema,

temveč tudi apliciranju znanja pri reševanju težav, ki so morebiti nastale

pri skupnem življenju z vašim psom. Želim si, da bo naš sistem v pomoč
ljudem, ki si s svojim psom želijo vzpostaviti boljši odnos in imajo visoke

cilje. V priročniku bom najprej govoril o teoretičnih osnovah, nato bo

sledilo nekaj  praktičnih primerov, na koncu vsakega poglavja pa bodo

zapisane domače naloge. Brez vašega  dela namreč ne boste prišli do

želenih rezultatov. S primeri iz moje prakse bi vam želel predstaviti, da

nimate samo vi težav s psom in da so težave lahko tudi izzivi. Pot vzgoje

ali prevzgoje pa naj bo zabavna dejavnost. Menim, da vsak pes pride v

življenje določenega človeka z nekim namenom, predvsem da nas nekaj

novega nauči. Na ta način naj bi se tudi lotili vzgoje ali prevzgoje.

Ali lahko rešite vse težave, ki jih imate s psom?
Zelo pomembna komponenta reševanja težav je delo na sebi. Ukvarjajte

se s faktorji, na katere imate vpliv, in čim manj časa posvečajte faktorjem,

na katere nimate vpliva. Tako ne boste v vlogi žrtve tožili: “Oh, nič se ne da
narediti, jaz imam beagla, normalno da beži za srno”, ali pa “Oh, jaz imam
nemškega ovčarja, normalno da laja za ograjo”, ali pa “Nič se ne da narediti,
ker je spet polna luna, pes je premlad, pes je prestar.” To so izgovori in neki

faktorji, na katere ne moremo vplivati, zato jih raje črtajte in se z njimi ne

ukvarjajte. Osredotočite se na stvari, na katere imate vpliv, saj jih je

ogromno. Torej največji faktor pri vzgoji in prevzgoji psov je ravno

človeški faktor, torej vaše obnašanje in kako živite s psom.



ALFAKAN FORMULA
VSAKA TEŽAVA IMA SVOJO REŠITEV. IN VSAK LAHKO IMA

VZGOJENEGA PSA!

Alfakan sistem lahko poenostavljeno prikažemo tudi kot diagram. Če

natančno in v opisanem zaporedju sledite korakom, boste tudi vi lahko

rešili vsako težavo, ki se pojavi pri vzgoji vašega psa. Pomembno je, da ne

preskakujete korakov in si za omenjen postopek vzamete dovolj časa.

Vzgoja ali prevzgoja psa ni tek na kratke proge, ampak maraton. Cilj je

sistem, ki se ga lahko aplicira v vaše življenje brez večjih posegov ali stresa

za družino.



1. PREVENTIVA
Živeti s psom, da nima možnosti delati napak.

Preventiva je najbolj pomembna točka našega sistema.  

Pasji učni proces poteka 24 ur na dan. Razdelimo ga lahko na dva dela:  

• aktivni učni proces: aktivni trening s psom, 

• pasivni učni proces: ves preostali čas, ko s psom ne trenirate. Pes se v

tem času uči z opazovanjem in poskušanjem. Ta je precej pomembnejši,

zato se bomo najprej osredotočili na ta del. 

S psom lahko trenirate le omejeno časovno obdobje v dnevu (za mladega

psa je ta čas krajši, pri starejšem psu je lahko ta čas daljši). Aktivno lahko s

psom trenirate največ 1 uro na dan (npr. 2 do 3-krat na dan po 10–15

minut). Vse, kar je več od tega, je nesmiselno. Pes se ne more za dalj časa

koncentrirati in osredotočiti, motiti ga začnejo druge stvari, ...

Zato je jasno, da je veliko pomembnejši pasivni del učnega procesa, torej

kaj se pes uči, kadar z njim aktivno NE trenirate. Tako je seveda potem tudi

logično, da je precej pomembnejše za vzgojo psa, kako z njim živite, kot kaj

z njim delate recimo na poligonu, na treningu ali na sprehodu. Zavedati se

morate, da učni proces vzgoje psa poteka 24 ur na dan in da morate v

optimalnem primeru zmeraj vi vplivati na učni proces tako, da se pes vedno

uči vedenj, ki si jih želite – vedenj, ki so koristna za skupno življenje in za

njegovo varnost. Če tega ne naredite, potem se pes avtomatsko uči tudi

vedenj, ki niso sprejemljiva in so zanj ali okolico lahko tudi škodljiva.

Tukaj pa svojo vlogo odigra preventiva. Preventiva pomeni živeti s psom, da

se nima možnosti učiti narobe oz. da ne more delati napak v učnem procesu,

ki jih morate potem z aktivnim učnim procesom zmeraj znova popravljati. In

koliko vodnikov se ujame v ta začaran krog. Preventivo razdelim na notranjo

in zunanjo preventivo:

Zakaj je pasivni učni proces tako pomemben?



1. 1. NOTRANJA PREVENTIVA
Pri notranji preventivi imam v mislih naslednje vprašanje: kako naj

organiziram življenje psa, da tisti čas, ko se z njim aktivno ne ukvarjam,

nima možnosti uničevati, ni sebi nevaren, ni škodljiv za okolico in

predvsem da se ne uči napačnih vedenj? Pes, ki živi z vami v stanovanju in

še ni vzgojen ali ima kakšna neželena vedenja, vsekakor ne more biti brez

nadzora, saj bi se učil napačnih in škodljivih vedenj. Vi ste torej tisti, ki

morate zagotoviti, da je pes na varnem in hkrati da se ne uči narobe oz. da

se ne uči napačnih in škodljivih vedenj. V nasprotnem primeru lahko cel

čas le popravljate napake. V sklopu notranje preventive govorim torej o

sistemu omejitev v notranjih prostorih. Sem zagovornik uporabe boksa,

priveza, ograje ali kakega prostora (npr. pesjaka, pasje utice, ...). Preventiva

v notranjih prostorih torej pomeni, da psa omejite ter mu hkrati pripravite

varen kotiček, na katerega ga postopno navadite, da se v njem dobro

počuti. Na ta način psa že učite, da se ne splača izsiljevati za pozornost, ko

nimate časa zanj (ste v službi, delate kaj drugega, ...), in da je čas, ko je npr. v

boksu, namenjen počitku.

Pri preventivi gre za to, da psa z njo avtomatsko učite vedenj, ki si jih želite (npr.
da počiva, ko delate kaj drugega), brez da bi za to porabili čas. V bistvu se pes
uči sam. Poleg tega psa zavarujete in poskrbite za to, da vam ni potrebno biti z
njim v konfliktu.

Ko psa spustite iz te omejitve, uporabite dolg povodec, ki je spet podaljšek

preventive. Če pes še ne pozna svojega imena in še ne ve, kaj je prav in kaj

ne, je pomembno, da lahko kadarkoli vplivate na njegovo gibanje in

vedenje, ko ni več v boksu. Lahko npr. samo stopite na dolg povodec in že

vplivate na to, ali bo pes tekel ali stal, ali se bo gibal levo ali desno, ... Dolg

povodec je na začetku neverbalna komunikacija in podaljšek neke

kontrole.  

 



1. 2. ZUNANJA PREVENTIVA
K zunanji preventivi sodijo pripomočki in dejanja, ki jih s psom počnete

zunaj – izven hiše oz. stanovanja. Na začetku torej sprehajate psa v okolju,

ki za njega še ni preveč stresno. Npr. z mladičkom recimo ne greste kar v

mesto, ampak ga na začetku sprehajate tam, kjer je zanj to še sprejemljivo,

kjer ni obremenjen in se ne uči napačnih vedenj.

Zunanji del preventive je npr. spet uporaba dolgega povodca ali
premišljeno izbrana pot za sprehod. Zunanja preventiva pomeni
enostavno to, da razmišljate en korak naprej, da predvidite situacijo.
Logično je, da če greste z mladičkom na sprehod brez povodca, da ne bo
vedno prišel na klic. Logično je, da mladič še ne ve, kaj je promet. Logično
je, da pes ni kar socializiran. Situacije so torej zelo predvidljive. Zato je
dobro, da preden se odpravite na sprehod, razmislite o tem, kam boste
šli, kaj boste tam počeli, kaj se lahko zgodi, s kom boste šli, ... Temu se
reče zunanja preventiva.

Koncept preventive prevzema torej funkcijo učnega procesa. Bolj kot je pes

vzgojen in bolj kot pozna vaša pravila, manj preventive potrebuje. Velja

seveda tudi obratno. Manj kot je vzgojen, več preventive potrebuje. Boksa

seveda pes v končni fazi ne bo več potreboval, boks je samo orodje, ki vam

služi, dokler pes še ni vzgojen. Tudi dolgega povodca pes seveda

dolgoročno ne bo potreboval, je samo orodje. Ne bo vam potrebno celo

življenje tako intenzivno razmišljati o tem, kam boste šli na sprehod, saj ko

bo pes enkrat vzgojen, bo to vseeno.

Preventiva je torej orodje, ki ga uporabite. Boks, povodec, sprehod  pa so
tehnike in načini, kako vzpostavite to preventivo. Ko govorim o
preventivi, govorim širše, kako jo boste vzpostavili, pa je odvisno od psa
do psa, od okolja in od vašega življenjskega stila.

Primer: Gospa je bila tako “pametna”, da je rekla, da boksa ne potrebuje. Njena
oblika preventive je bila to, da je psa zapirala v sobo. Pes je nato enkrat od
dolgočasja začel žreti perilo, ki je bilo na obešalniku. Pes je skoraj poginil, saj se
je davil s požrtim perilom, in vse skupaj uničil. Če se sprašujete, kdo je bil kriv, je
jasno, da pes sigurno ne. Kriva je bila gospa, ker ni želela razumeti sistema
preventive in je mislila, da je psu boljše, če ima na razpolago več prostora. Pes se
ji je v boksu smilil. Ceno za to je seveda plačal nedolžen pes.



Želel bi opozoriti ljudi, ki mislijo, da več kot imajo psi svobode, boljše je za

njih. Dokler niso vzgojeni, to niti slučajno ni boljše za njih, saj se bodo učili

napačnih in za njih škodljivih vedenj. Nekateri mislijo, da lahko merimo

kvaliteto pasjega življenja v kvadratnih metrih, ki jih ima na vrtu na

razpolago. To niti slučajno ne drži. Pes ne potrebuje veliko prostora, da se

lahko spočije. Potrebuje prostor, kjer se dobro počuti ter kamor lahko gre,

da se umiri. Ta stabilnost je v življenju psa zelo pomembna.

Če je nevzgojen pes spuščen na vrtu za ograjo, ni upoštevana preventiva.

Ne smete se čuditi, če bo pes kopal luknje, skakal čez ograjo in lajal za

motoristi. To bo počel zato, ker je imel možnost početi te stvari in se jih je

navadil, zdaj pa je to vzorec, ki ga morate popravljati. Ne govorimo torej o

neželenih vedenjih, za katere je kriv pes, ampak govorimo o neželenih

vedenjih, ki jih je pes razvil, ker ni bila postavljena ustrezna preventiva.

Zelo je pomembno, da razumete sistem preventive, preden gremo na
naslednje korake. Če ne boste ustrezno postavili preventive, boste s
treningom vedno samo popravljali vedenje in nikoli ne boste prišli tja,
kamor si želite. Če ne bo preventive, se vam bo trening sproti rušil,
začeli se boste vrteti v začaranem krogu – v aktivnem treningu s psom
boste v bistvu ves čas popravljali vedenja, ki so se pojavila zaradi
neuporabe preventive. Vzgoja psa potem ne traja recimo 6 mesecev ali
1 leto, ampak lahko traja 10 let oz. največkrat nikoli ni zaključena.
Potem pa govorimo o problematičnih psih. To so v bistvu psi, ki so se
naučili nekatera napačna vedenja, ko so bili še mladiči oz. ko so bili še v
učnem procesu, saj ni bilo poskrbljeno za vzpostavitev preventive.

DOMAČA NALOGA 
Razmislite, na katerem področju imate težave s psom. Tam postavite

preventivo, torej sistem, kjer boste psu onemogočili nadaljnje učenje

neprimernih/neželenih vedenj. Nova pravila oz. preventivo, ki ste jo

uvedli, morajo spoštovati ter se je držati vsi družinski člani, v

nasprotnem primeru ne bo imela učinka.  



Primer 1: Pes se ne vrača k vam na klic.  
Preventiva: Na sprehodih ga pripnite na dolg povodec. Tako boste imeli nad njim več kontrole.
Ko ga boste poklicali, lahko primete konec povodca in ga povlečete k sebi. Na ta način se pes
nima več možnosti učiti napačnih vedenj (da ne pride na klic). Ko boste odpoklic
trenirali/nagrajevali dovolj časa, bo pes v sami vaji užival in seveda dolgega povodca na
sprehodih ne bo več potreboval.  
 
Primer 2: Pes skače po ljudeh, ki pridejo na obisk.  
Preventiva: Psu v stanovanju uredite kotiček in ga tam fizično omejite, npr. s hišnim privezom.
Tako čas, ko se z njim ne ukvarjate, preživi tam. Če kdo pozvoni, tako nima možnosti biti prvi
pri vratih in skakati po ljudeh. Torej se ne more učiti neželenih vedenj. Ko se obiskovalca
navadi in se umiri, ga seveda lahko odpnete in pustite, da “pozdravi” obiskovalca, če le-ta
upošteva vaša pravila. 
 
Primer 3: Pes renči na sosedovega psa, ki laja za ograjo. 
Preventiva: S psom spremenite traso sprehoda. Ne hodite več mimo ograje, kjer drug pes laja.
Vaš pes se očitno na tistem mestu ne počuti dobro in zato renči na drugega psa. S spremembo
trase sprehoda in posledično umikom pred lajajočim psom preprečujete, da bi se vaš pes učil
napačnih vedenj. V naslednjih fazah lahko psa naučite nadomestnih vedenj in drugačnih
odzivov, vendar najprej s samozavestnimi, vzgojenimi, socializiranimi psi, ki se na vašega psa
ne odzivajo. Ko vaš pes enkrat spremeni čustveno stanje in ga psi ne zanimajo več, lahko spet
nadaljujete s sprehajanjem mimo sosedovega psa, ki je bil zanj prej grožnja, zdaj pa mu ne
predstavlja več problema. 



2. “AKTIVNI” UČNI PROCES
Postavitev sistema, kjer se odločimo, kaj so želena pasja vedenja, in jih
začnemo nagrajevati. 
Cilj učnega procesa je, da pes v naučenih uporabnih vajah uživa in za
pravilna vedenja več ne pričakuje in ne potrebuje nagrade. 

Učni proces smo že v prejšnjem poglavju razdelili na aktivnega in

pasivnega. Pasivni učni proces naj bo prioriteta, saj procentualno obsega

največ časa. Opredelili smo, na kakšen način lahko vzpostavite notranjo in

zunanjo preventivo. 

Ostane še čas, ko se s psom aktivno ukvarjate, in temu pravim aktivni učni

proces. Aktivni učni proces pomeni postavitev sistema, kjer naredite

seznam pasjih vedenj, ki so za vas želena, in jih začnete nagrajevati.  

Najprej pa se moramo vprašati, kaj sploh je nagrada za psa?
Nagrada je nekaj, kar zadovolji vsaj enega od pasjih nagonov. Kakšno pa je

najbolj naravno in smiselno pasje vedenje? Če pogledamo že leglo, se vsi

mladički v leglu že takoj, ko se skotijo, borijo za svojo hrano. Že kot mladiči

vsi psi uporabljajo vse svoje psihofizične sposobnosti, da pridejo do svoje

hrane. To je za njih naravno vedenje. Borijo se z “bratci” in “sestricami”,

izborijo si najboljše mesto in potem dobijo mleko iz seska. Zato tudi v

našem sistemu začnemo s hrano kot nagrado, saj je hrana psu najbolj

naravna, s hrano pa je tudi najlažje pričeti sistem nagrajevanja.

Na začetku učnega procesa torej svetujem, da se za nagrado uporablja

hrana. Vendar je potrebno upoštevati, da se ukinejo klasični obroki iz

skodelice. Če ima pes na razpolago neomejeno količino hrane, hrana

seveda za psa ne more biti nagrada, saj mu za njo ni potrebno nič početi.

Zato morate najprej ukiniti vse klasične obroke (hranjenje psa iz skodelice)

ter isto količino hrane, ki jo je dobil prej v skodelico, razdelite na dva ali tri

obroke in dvakrat ali trikrat na dan (odvisno, na koliko obrokov smo

razdelili hrano) hranimo psa iz roke. Pri tem naj sodeluje vsak družinski

član (vsak lahko dobi en delček tega obroka). Hrana za psa zdaj ni več
mrtva v skodelici, ampak ga učite, da mora za njo nekaj narediti, kar je za

psa zelo zabavno.



Priprava na aktivni učni proces
Nujno je, da začnete s hranjenjem iz roke v nevtralnem okolju brez
motenj – to je priprava na učni proces. Ta del je manjkajoči člen, ki ga
večina pasjih šol in inštruktorjev ne upošteva ter psa prehitro izpostavijo
preveč stresnim situacijam in prehitro od njega zahtevajo nesmiselna
vedenja.

Učenje želenih vedenj naj poteka po prioritetah – vprašajte se, kaj je

najpomembnejše, da ga naučite, ko enkrat definirate hranjenje iz roke. Po

mojem mnenju je to ŽELJA. Želja po delu, sodelovanju, hrani. Zapomnite si:

pes si mora hrano želeti bolj, kot si vi želite njega naučiti. Ne sme biti

obratno.

Hranjenje iz roke samo po sebi prinaša ogromno pozitivnih posledic, kot

npr.: 

• navezava psa na vodnika (spleteta odlično vez); 

• je odlična mentalna zaposlitev za psa, kjer si pes s premagovanjem nekih

nalog polni mentalno kapaciteto, uporablja svoje možgane, kar je zelo

pomembno pri razvoju psa; 

• psa vsakodnevno utrudimo in zaposlimo; 

• zelo zabavna aktivnost, pes v temu uživa; 

• hrano pričnemo smiselno uporabljati. 



Odsvetujem uporabo priboljškov, vsaj v tej fazi. Torej ukinite vse

priboljške in psa hranite izključno in samo na ta način. Sodelujejo naj vsi

družinski člani, da se pes na vsakega izmed njih naveže. Ko po enem tednu

oblikujete to orodje, ki se imenuje hranjenje psa iz roke in ki je osnova za

pozitivno motivacijo ter predpriprava za kasnejši učni proces, je potrebno

narediti seznam uporabnih vaj poslušnosti (npr. odpoklic, hoja na

popuščenem povodcu, socializacija z drugimi psi, ...).
Nato vsak teden dvignite kriterij, kaj mora pes narediti za to, da bo prišel

do hrane. Psa začnite učiti vaj uporabne poslušnosti. Odpade sistem

pol/pol – da dobi pol hrane npr. na poligonu  ali med treningom, pol pa

doma, saj je to nesmisel. Pes ni neumen in bo hitro ugotovil, da se mu zunaj

ne splača delati, saj bo dobil hrano doma. Potrebno je narediti ravno

obratno – to hrano morate načrtno uporabiti tam, kjer imate probleme, ali

tam, kjer želite psa nekaj naučiti ali spremeniti/izboljšati njegovo čustveno

stanje. Tako boste dosegli maksimalni učinek aktivnega učnega procesa,

saj bo pes napel vse svoje sive celice in nagone, da bo prišel do hrane.

Domača naloga: Doma, torej v nevtralnem okolju brez motenj, hranite psa iz

roke vsaj en teden pod naslednjim pogojem: če si bo pes hrano želel naj

hrano dobi, če si je ne bo želel (ne bo kazal interesa in želje za hrano),

izpustite en obrok in ga ne kompenzirajte. Torej če si npr. zjutraj pes ne bo

želel hrane, se nasmejte in pospravite hrano. Ostali bosta npr. še dve tretjini

obroka. Če si na ta način pes cel dan ne želi hrane, ostane tisti dan brez nje.

Kar seveda posledično dvigne željo po hrani/delu in naslednji dan se bo pes

precej bolj potrudil – pokazal ustrezno željo. Včasih lahko traja tudi dva dni,

v najekstremnejših situacijah tudi tri dni. 

Neješči psi ne obstajajo. Neješči psi so ponavadi razvajeni, ker imajo ljudje

sistem, kjer pes zavrne hrano in zaradi vodnikove skrbi dobi kasneje celo

boljšo, namesto da bi ostal brez obroka. Tako pridemo v nek umeten

“supermarket” sistem, ki vam ne more koristiti pri treningu s psom, če

seveda želite uporabljati pozitivno motivacijo.
Kako veste, da ste uspešno opravili to nalogo? Ko se boste približali s

hrano, bo pes vsakič brez izjeme takoj pokazal željo po sodelovanju. V tem

primeru je bila domača naloga uspešna, pes je pripravljen na nadaljnje delo.

To je znak, da lahko pričnete z dvigovanjem kriterijev zahtevnosti. Cilj je, da

psu hranjenje predstavlja užitek in da ga s pomočjo hrane sedaj naučite vse

uporabne vaje poslušnosti, ki so potrebne za brezskrbno življenje v

urbanem okolju.



3. PASJI TALENTI
Odkriti in odkleniti skriti potencial psa.

Življenje psa vodijo nagoni, ki so različno izraženi glede na pasmo, starost

in temperament psa. Pasje nagone lahko zadovoljimo s tem, da se z njim

aktivno ukvarjamo. V primeru, da se z njim ne bomo ukvarjali aktivno, bo

imel pes vedno tendenco te nagone zadovoljiti sam. Vsak pes ima nagone,

ne glede na to, v kakšni meri so izraženi. Ti nagoni so v bistvu pasji

potencial in se pretvarjajo v pasje talente.

Zavedajte se: 

• Vsak pes ima nagone. 

• Nagone je potrebno zadovoljiti, sicer jih bo pes zadovoljil sam (kar za nas

ni najbolj ugodno). 

• Če pes nima možnosti zadovoljitve svojih nagonov, pride do velikih

frustracij in kasneje neželenih vedenj.  

Če torej teh nagonov ne boste zadovoljili, jih bo pes moral zadovoljiti sam.

Tako pa pride do različnih težav, kot npr. preganjanje mačk, srn, poštarjev,

kopanje lukenj, skakanje čez ograjo, skakanje po ljudeh, ... Največkrat se te

težave pojavijo zaradi zdolgočasenosti psa in nezmožnosti zadovoljitve

njegovih nagonov. Ljudje recimo velikokrat naredijo napako, da psa, ki še ni

vzgojen, pustijo samega na vrtu v upanju, da bo ležal in občudoval vrt. Pes

se bo seveda zaposlil sam, saj bo moral zadovoljiti svoje nagone (ki jih ni

mogel zadovoljiti z vami v neki skupni aktivnosti), vendar verjetno na način,

ki vam ne bo všeč (kopal bo luknje, trgal rože ali solato, lajal na sosedovega

psa, ...). Zaradi vsakega nagona, ki pri psu ni zadovoljen, lahko nastane

 frustracija in ta frustracija potem vodi največkrat v neko vedenjsko težavo

oz. motnjo.

Vsak pes ima nagone, ki jih je potrebno zadovoljiti. Če jih ne bo zadovoljil z

vami, jih bo zadovoljil sam, kar pa bo vodilo v težave.



Kako prepoznate nagone oz. talente vašega psa in kako jih lahko 
pravilno zadovoljite?
1. Psa na sprehodu dobro opazujte in vodite dnevnik

Z vašim psom pojdite na aktiven sprehod in ne posedajte z njim doma. Le na

aktivnem sprehodu, kjer se boste z njim ukvarjali, boste lahko odkrili

njegove talente. Začnite pisati tudi dnevnik vajinih skupnih aktivnosti, saj

boste tako lažje ugotovili, kaj ima vaš pes rad. Nekateri psi obožujejo

žogice, drugi vodo, tretji frizbije, četrti igro z drugimi psi, peti kopanje

lukenj, lajanje, skakanje, ...

Če pogledamo primer prinašalcev, ki sodijo med lovske pse: naloga

prinašalcev pri lovu je bila ta, da so lovcem prinašali ustreljeno perjad

predvsem iz vode. Če poznamo njihov izvor, torej za kakšno nalogo je bila

pasma ustvarjena, potem je jasno, da so njena genetika in nagoni tesno

povezani z  vodo. Veliko predstavnikov skupine prinašalcev vodo obožuje.

Vodniki pasemskih psov ali vodniki mešančkov, ki poznate korenine vašega

psa, preberite kakšno knjigo o pasmi, ki jo imate, ali pobrskajte po internetu.

Osredotočite se predvsem na področje izvora pasme, torej od kod pasma

izvira, kaj so s to pasmo počeli ter kako je ta pasma koristila ljudem pri

njihovih opravilih. Na podlagi tega znanja lahko zadovoljite nagone oz.

potencial vašega psa.

   2.    Poglobite se v njegovo naravo



    3.    Zapišite si vsa neželena vedenja vašega psa
Vzemite list papirja in na levi strani naredite seznam vseh neželenih

vedenj, ki jih vaš pes izraža. Npr. tekanje za mačko, lovljenje srn, kopanje

lukenj, skakanje čez ograjo, ... Moja teza je, da je vsaka težava, ki jo imate

pri svojem psu, v bistvu neizkoriščen pasji potencial oz. talent. Torej na

levo stran zapišite težave, na desno pa, kako bi lahko te težave zadovoljili.

Nekaj primerov: 

• Pes rad voha po tleh in pobira svinjarijo – ta talent bi lahko uporabili in

začeli z njim trenirati kakšno športno disciplino, npr. delo z nosom.  

• Pes skače po ljudeh – trening agilityja.  

• Pes vleče na povodcu – športna disciplina canicross, lahko kupite pas za

vleko ter raztegljivo vrv ter se odpravite v hrib, pes pa naj vas vleče. 

Vsaka težava izraža pasjo naravo in njegove talente, od vas je odvisno, ali

boste prepoznali te talente in jih izkoristili sebi v prid. Skozi različne

dejavnosti, ki jih boste s psom počeli, se boste z njim še bolj povezali,

zgradili boljši odnos ter ga psiho-fizično zaposlili, kar je nujno potrebno, če

želite imeti stabilnega in zadovoljnega psa.



Pomembno je, da se s svojim psom aktivno ukvarjate DNEVNO in ne le
recimo enkrat na teden, saj to ne bo dovolj za zadovoljitev pasjega
nagona. Odličen pasji šport, ki ga lahko trenirate tudi doma in zanj ne
potrebujete posebne opreme ali lokacije in bo zadovoljil nagon vsakega
psa, je delo z nosom. Psi imajo namreč izrazito izražen voh in vsak pes bo
užival v zadovoljevanju tega nagona – torej da bo nekaj iskal. Če vaš pes
noro rad vleče na povodcu, si lahko recimo izberete canicross, kjer vas
bo pri teku moral vleči. Vendar če boste tekli z njim le enkrat na teden, to
sigurno ne bo dovolj za vzpostavitev nivoja energije, v katerem bi lahko
vašega psa lepo vzgojili.

DOMAČA NALOGA 
Zapišite si vsa neželena vedenja vašega psa na papir. 

Naredite tabelo in na levi strani napravite seznam vseh neželenih vedenj, ki

jih vaš pes izraža. Npr. tekanje za mačko, lovljenje srn, kopanje lukenj,

skakanje čez ograjo, ... Moja teza je, da je vsaka težava, ki jo imate pri

svojem psu, v bistvu neizkoriščen pasji potencial oz. talent. Torej na levo

stran zapišite težave, na desno pa, kako bi lahko te težave zadovoljili –

pretvorili v aktivnosti z vami. Katere pasje športe, zaposlitve, aktivnosti bi

lahko razvili s svojim psom. Potem naredite plan in jih pričnite izvajati. Vaš
pes vam bo hvaležen :) 

Vzgoja psa ne bo uspešna, če je pes fizično in psihično nestabilen ter ima

preveč energije. V Sloveniji je ogromno psov, ki imajo preveč energije.

Ljudje se sprašujejo, kako bi lahko njihov pes to energijo sprostil, kako bi ga

lahko zaposlili. Žal delajo napako z dolgimi sprehodi, kjer se seveda začnejo

težave ponavljati in potencirati – pes preganja srne, koplje luknje, ... Zakaj

to počne? Ker dolg sprehod ne zadovoljuje pasjega nagona, temveč služi le

kot osnova temu, da lahko z njim nekaj počnete. Torej odsvetujem

nesmiselno trošenje časa z dolgimi sprehodi. Raje naredite sprehode krajše

in zabavne na način, da z njimi zadovoljite pasji nagon. Odpravite se na

sprehod ter se s psom igrajte krožno, borbeno ali iskalno igro, vpišite se na

agility ali se začnite ukvarjati s kakšnim izmed pasjih športov. Izberite

takega, ki bo všeč tako vam kot vašemu psu.



Cilj priročnika je podat čim enostavnejši pregled pri vzgoji in prevzgoji psa.

Zelo pomembno je, da poznate sistem, tehnike znotraj sistema pa lahko

prilagajate sami glede na pasmo, starost ter življenjske okoliščine. Več kot

boste imeli znanja in kasneje izkušenj, bolje boste lahko prilagajali tehnike

in odkrivali tudi vedno nove. Ni se potrebno držati različnih tehnik, ki jih

nekje slišite, pomembno je, da poznate in razumete sistem, v ta sistem pa

nato vključujete različne tehnike. 

4. ŽIVLJENJE S PSOM in ZAKLJUČEK

Zavedajte se, da lahko ima vsak vzgojenega psa. Za vzgojo ni nikoli

prepozno, tudi če je pes star 10 let ali več. Vedno se splača lotiti odpraviti

kakšno težavo, saj boste s tem obema, torej vam in psu, dvignili kvaliteto

življenja. Psa boste lahko vzeli povsod s sabo. Če ima recimo vaš pes

probleme z drugimi psi, kmalu ne boste več omejeni le na sprehode v

večernem času, ko ni drugih psov v bližini.

Pes in vodnik naj bi se v vzgoji zbližala in v tem procesu tudi uživala in en 
drugega bolje spoznala.

Ko boste naredili te tri domače naloge, ki so opisane v priročniku, je zelo

pomembno, da pravila, ki jih boste postavili, tudi upoštevate. Postavljenih

pravil se torej držite doma in zunaj. Če psa vzgajate v družinskem okolju, je

pomembno, da so s pravili seznanjeni vsi družinski člani in jih tudi vsi

upoštevajo. V krogu družine si pomagajte pri vzgoji psa, vsak je v nečem

boljši, v drugem pa slabši, nekdo ima čas zjutraj, drug zvečer, ... Družina naj

ne tekmuje med sabo in se ne izključuje, temveč si razporedite delo. Vsak

družinski član bi moral, preden dobi psa, prebrati ta priročnik. 

Ko bo vaš pes enkrat vzgojen, bo seveda lahko tudi svoboden v okvirjih, ki

ste jih postavili. Svoboda psa se namreč ne doseže tako, da mu čim prej

snamete povodec in da ne uporabljate omejitev, temveč tako, da ga lepo

vzgojite skozi neke okvirje, znotraj katerih pa je lahko nato popolnoma

svoboden.



V življenju s psom morate razviti potrpljenje. Jaz npr. tega potrpljenja nisem

imel in mi je veliko stvari šlo pri vzgoji narobe. Imejte čim več potrpljenja,

saj pes potrebuje čas, da določene nove stvari sprejme, da se jih navadi ter

se prilagodi. V tem procesu vam zato ni potrebno nikamor hiteti. Ko boste

psa boljše spoznali, ko boste z njim začeli pravilno živeti, ko ga boste

razvajali na pravi način (to je na način, da mu boste kvalitetno posvečali čas,

ne pa ga npr. hranili z mize, saj pes nima nič od tega), boste tudi vi dobili več
samozavesti in boste lahko katerikoli problem, ki se bo pojavil v življenju z

vašim psom, znali rešiti po tej Alfakan formuli. 

Vzgoja psa ni nikoli zaključena. Vedno se lahko zgodi kak neprijeten
pripetljaj. Zdaj imate orodje oz. formulo in vpogled v to, kako enostavno
je v bistvu vzgajati psa in kako enostavno lahko pridete do dobrih
rezultatov. Zapomnite si: vsak lahko ima vzgojenega psa! :)

Avtor fotografij: Maja Rokavec


