
Cenjen skrbnik.  

… pojem ’sprehod’ … kaj ti pomeni pojem ‘sprehod’ … hmmm … ponudim ti čas za razmislek … 

… zame pojem ‘sprehod’ pomeni: pasjo raziskovalno aktivnost s ščepcem učenja in 

sproščenega tekanja … vohljanja … spoznavanje novega in preverjanje starega …  

… za pasje telo, mentalni razvoj in čustveno stanje je sprehajalna aktivnost življenjska nuja … za 

psa naj bi ‘sprehajati se’ pomenilo radostno živeti, spoznavati, se odločati, raziskovati, sproščati, 

družiti, vohljati, igrati, iskati, učiti …  

Morda si se tudi ti, kakor marsikdo drug, na pot skrbnišva podal, ker si v psu prepoznal partnerja za 

aktivnejši način preživljanja prostega časa. Pes pomeni vez z naravo … s prostranostjo … 

brezmejnostjo gibanja … spoznavanja … sproščanja … druženja ali iskanja samotnosti … Pes 

ostaja del naravnega znotraj prenasičenosti z virtualnim … neživljenjskim … popačeno realnostjo. 

Skrbnišvo močno poudarja pomen sprehoda … gibanja … Številnim sprehod ni zgolj obveznost 

‘peljati psa na opravljanje potrebe’ … Ne … Mnogim med nami je sprehod dragocen čas, ki si ga 

odtegnemo zase … da se odklopimo od hitrega ritma življenja … da zadihamo s polnimi pljuči … 

Sprehod s psom je oblika sproščanja …  

Ni naključje, da sprehod uvrščam med vodilno aktivnost skrbnika in psa. Začne se že pri 

mladičku. Zaključi s slovesom. Skozi pasja življenjska obdobja sprehod spreminja obliko in 

namembnost … tudi vsebino, če tako želiš.  

Na začetku poudarim, da večino sprehajalne aktivnosti opravljamo na dveh lokacijah z njunima 

različicama. Prvo lokacijo poimenujem naravno okolje (travniki, gozdovi, bregovi rek, gorske poti 

itn.) in drugo, urbano okolje (mesta, parki, vasi, urejena sprehajališča itn.).  

Ali si se morda vprašal katero okolje je psu ljubše? Če bi imel možnost izbire (, ki naj bi jo konec 

koncev do neke mere tudi imel) ali bi pes izbral gibanje v objemu gozda in po širjavah polj ali bi 

raje ponosno in gospodsko tacal po mestnih tlakovcih? Ja nič … tako bom zapisala … na različne 



življenjske vplive privajeni psi potrebujejo pohajkovanje po mehkobi narave in solidnosti 

mesta. Potrebujejo oba svetova … uravnoteženost … ☯  in izkušnjo obeh svetov si tudi želijo …  

Sprehod ali gibanje v naravnem okolju se gotovo razlikuje od tistega v urbanem okolju. Pes ti bo 

zagotovil, da je vsebina precej drugačna … vonji narave se precej razlikujejo od dišav mestnih 

ulic … drugačna je slikovna podoba, slušni odtisi, (ne)okusnost, energije … in omejitve … občutek 

mej … pravil, določil …  

Naravno okolje dojemaš za brezmejno, čeprav … pozor! … pes v naravnem okolju potrebuje meje, 

ki mu jih zastaviš ti, cenjen skrbnik … umetno okolje meje vsiljuje … meje moraš opaziti in 

upoštevati zaradi varnosti psa in okolja … cestišča, množice, prevozna sredstva … ni šale in heca. 

… psi s svojim vedenjem šepečejo, da so sprehodi v naravi zanje prijetnejši, bolj sproščeni … 

sprehodi v mestnih okoljih so bolj utrujajoči, saj so čutila izpostavljena številnim dogodkom … pa 

kljub vsemu uživajo v vohljanju pasjih sporočil, ki so jih urabane površine polne …  

… sprehodi nosijo raznoliko vsebino … obstaja, kar nekaj vrst sprehodov … po kateri obliki 

sprehajalne aktivnosti posežemo je odvisno od starosti psa, telesne zgradbe, potreb, zdravstvenega 

stanja … nekateri sprehodi so raziskovalni (aktualni pri mladiču in odraščajočem psu) in se 

prepletajo s poučnim pohajkovanjem (sproščenost se prepleta z namenskim ali/in situacijskim 

učenjem), nekatere sprehode uporabimo za kanaliziranje telesne energije (cani-cross, bike-joring, 

dog-hiking itn.) in druge za meditacijo in družabnost … potem so tu še skupinske aktivnosti/vadbe, 

ki nekako nadomestijo klasično sprehajalno aktivnost …  

Pri mladičku je uporabna oprema enaka v obeh okoljih … sledna vrvica v različnih dolžinskih 

variacijah … udobna oprsnica t. i. H oprsnica … skrbnikova delovna torbica s pasjo hrano različnih 

hierarhičnih vrednosti … in nič drugega … mladiček tudi v urbanem okolju ne potrebuje kratkega 

povodca ali raztegljivega (fleksi) povodca …  

… mladička vodiš na raziskovanje manjših površin in krajših poti urbanih in naravnih lokacij … ni 

dolgotrajne hoje … nabiranja kilometrine … mladiček tovrstnega balasta ne potrebuje … 



mladičkove možganske celice se preko noska, oči, ušesk en dva tri nasitijo, napolnijo s sporočili 

zunanjega okolja …  

… ponavljam: mladiček ne potrebuje dolgih sprehodov …  

Z odraščanjem se potrebe po raziskovanju stopnjujejo … spoznavanje raznolikosti zunanjega sveta 

poteka postopoma … z zdravo mero uravnoteženosti … nastopi čas t. i. socializacije … poudarjam: 

ne prehitevaj mentalno-čustvenega razvoja psa … prav tako poskrbi za primerno telesno 

porabo energije …  

… odraščajoč pes bo gotovo kmalu pokazal energetski nivo (energetski nivoji psa so različni), ki je 

nekako povezan s potrebo po telesnem gibanju in mentalni zaposlitvi …  

… že od mladička naprej sprehod ni zgolj telesna aktivnost … pasje gibanje na prostem vedno 

vključuje mentalno zaposlitev …  

… sprehajalna mentalna zaposlitev se kaže v dveh oblikah: spontani in pozneje usmerjeni … z 

odraščanjem postaja mentalni del gibalne aktivnosti vedno pomembnejši in s tem razlogom naj bi 

bil pristop k mentalnemu delu sprehoda premišljen, nekako načrten …  

… mentalna zaposlitev je vsaka aktivnost, ki vključuje uporabo pasjega smrčka in učenje, katerega 

izvor so pasji možgani (operanten način učenja, posnemanje, oblikovanje asociacij) … 

… odraščajoč in odrasel pes potrebuje zanimive gibalne izkušnje … ponudi mu možnost 

odkrivanja novih področij, spoznavanje nenavadnih situacij, pridobivanje izkušenj … s tem mu boš 

omogočil širjenje pasjega življenjskega horizonta … pes se bo razvil v pasjega svetovljana …  

… pasji mladostnik bo v novih situacijah potreboval učenje, utrjevanje, nadgrajevanje … takšen 

način življenja bo stalnica kakšni dve leti … z odraslim psom začneš živeti pojem ‘posplošenje’ … 

pomeni, da se je mladostnik lekcij naučil, jih sedaj obvlada, natanko razume, kaj od njega 

pričakuješ … prestopil je v odraslo dobo … učni zagon je nekako zaključen … ostaja utrjevanje, 

nadgrajevanje, dopolnjevanje …  

https://solapsa-razumetipsa.org/zapisi-%F0%9F%93%9A


… kadar vložiš čas v vzgojo mladička in odraščajočega psa natopi čas spokojnega življenja z 

odraslim psom … tam so zunanje aktivnosti preplet različnih dejavnosti telesnega gibanja in 

mentalnih izzivov …  

… kakšne dejavnosti so ti na voljo … dejansko neštete …  

… ker pa leta tečejo in nihče ni večen tudi pasje telesne in mentalne moči začnejo pešati … pasji 

starostnik zato potrebuje njemu prilagojen način gibanja in mentalnih izzivov … pri starostniku ne 

pozabi na osnovo: zagotoviti varnost in čimvečje udobje …  

Zapis je nastal kot podpora virtualnemu klepetu ‘Sprehod No. 1 aktivnost skrbnika in psa’, 

zato se boš globino informacij prejel s poslušanjem virtualnega pogovora na FB strani Pasja 

šola Razumeti psa.  

Prijetno poslušanje 🍁


