
Orodje preventive  

(HIŠNI) BOKS/KLETKA/SPALNICA/PESJAK 🙃  

Predsodek številnih pasjih skrbnikov okoli teme boks se pogosto bere kot krik 

brezupa zaradi po mnenju pasjih učiteljev nujne vzgojne neizbežnosti: "Samo kletke 

ne! Pes ne more biti ujetnik! Ubogi revež!"  

Zanimivo, da je za marsikatero skrbniško dušo bolj sprejemljivo tekanje po 

stanovanju s ciljem uloviti pasjega kradljivca, ki se in te zabava z nogavico v 

gobčku, preprosteje je najti zatočišče v gromkem vpitju na psa, ki osredotočeno 

grizlja pohištvo, preproge, na vrtu koplje luknje, puli okrasno grmovje, zadeva gre 

celo tako daleč, da nekateri skrbniki raje peljejo psa k veterinarju, ker je pojedel 

čistilo, vabo za polže, preprogo, kot da bi se odločili za uporabo preventive: (hišni) 

boks/pesjak (v zunanjem okolju).  

Nekateri menijo, da so konflikti in življenjsko ogrožajoče situacije boljša izbira od 

uporabe orodija preventive: boks/kletka/pesjak/spalnica/počivalnica. 

Ne bodi eden izmed teh. Bodi drugačen. Poslušaj nasvete. Ponudi si možnost 

preveriti predlagan način pasjega bivanja v učnem obdobju. 

Uporaba boksa ima številne prednosti: izogneš se konfliktnim situacijam 

(uničevalno grizenje pasjega termita, izsiljevanje večno lačnega, žejnega in za igro 

pripravljenega pasjega osebka), ki destruktivno vplivajo na odnos skrbnika in psa. 

Z uporabo boksa mnogo preprosteje privajaš psa na zahtevo o protokolu pri 

izločanju blata in urina. Psa naučiš umiritve/počitka v notranjem prostoru, 

oblikuješ primeren odnos do prišlekov, lažje se posvetiš učenju tematike 

samonadzorovanega izhoda. 

Skratka prednosti so v popolni premoči v primerjavi s slabostmi (, ki jih osebno niti 

ne najdem). 

Spoštovana skrbniška duša. Glede na dejstvo, da z zanimanjem nadaljuješ 

prebiranje pričujočih vrstic verjamem, da si se odločil za mirno, harmonično 



življenje s psom, zato ti nanizam kratke nasvete o privajanju in uporabi pasjega 

boksa: 

:: uporabo boksa priporočam od pasjega prihoda v dom ... cilj: način bivanja, kadar 

nastopi čas počitka; 

:: v boks sodi pes, ki je utrujen (po fizičnem in/ali mentalnem delu); 

:: v boks sodi samo pes, ki ima zadovoljene osnovne fiziološke potrebe (opravljena 

potreba); 

:: v boks (nikoli) ne sodijo igrače, hrana, voda;  

:: namestitev ležišča v boks je odločitev skrbnika - blazina ni nujna in jo umaknemo  

kadar pes pokaže željo po uničevanju;  

:: boks za psa ni kazen, temveč varen prostor namenjen počitku; 

:: psu izhod iz boksa ne smeš dovoliti kadar izsiljuje ali protestira z lajanjem ali s 

kakšno drugo aktivnostjo; zato vedno poskrbiš, da je v boksu utrujen pes, ki ima 

zadovoljene potrebe, saj s tem zmanjšaš možnost pasjega uporništva;  kajti napačna 

presoja, ki botruje temu, da iz boksa dovoliš protestirajočemu psu potrjuje vedenje 

protestiranja/lajanja in pes se bo naslednjič močneje in dlje upiral; 

:: pasje bivanje znotraj boksa naj ne bo podvrženo rutini - pes ne sme vedeti kdaj in 

koliko časa bo počitek znotraj boksa trajal (razložim: ne navajaj psa, da bo bivanje v 

boksu omejeno izključno na čas, ki ga preživiš na delovnem mestu ... zakaj ... ker se 

ti morda zgodi sprememba in boš moral za dlje časa od doma v kakšnem drugem 

časovnem okvirju ... pes pa se bo temu uprl, ker je v nasprotju z navado) 

Priporočljiva lokacija boksa: 

:: boks postavimo v/na miren prostor (enako velja za zunanje bokse), vendar ne v 

popolno izolacijo od družinskega ritma; 

:: izogibaj se situaciji, da obiskovalci vstopajo v prostor psa, medtem ko le-ta počiva 

znotraj boksa, saj to pri psu povzroča nelagodje in se lahko sprevrže v nagon po 

varovanju.  

Primerna velikost boksa: 

:: psi ne potrebujejo cele graščine, zato je boks primerno velik, kadar psu omogoča 

iztegnjeno spanje in obračanje/spremembo telesnega položaja; 



:: podobno velja pri zunanjih boksih (pesjak) ... ogromen prostor je nepotreben, ker 

je pes deležen rednega sprehajanja, učenja, zabave s skrbnikom.  

Vrste (hišnih) boksov: 

:: transportni boksi so navadno bolj zaprti in imajo temnejšo notranjost, namenjeni  

so nabiranju kilometrine, 

:: mrežasti boksi so tisti, ki jih najpogosteje uporabimo v bivalnih prostorih, 

:: platneni boksi niso primerni za mladičke, saj so lahko kaj kmalu žrtev pasjih zob 

in pes postane ubežnik, so pa priročni za potovanja, razstave itn., 

:: poznamo tudi t. i. 'ograjice', ki  nadomeščajo bokse, vendar so primernejše za male 

družne pse, saj niso toliko stabilne in zanesljive.  

Čeprav teorija pravi, da se psa na bivanje v boksu privaja postopoma ima življenje 

pogosto lastno vizijo, ki korakom polžje počasne postopnosti ni toliko naklonjeno.  

Osebno priporočam, da psa že prvi dan z namenom počitka namestiš v boks v 

katerem je pasja blazina. Od raziskovanja utrujen pes naj bi takrat doživel globok 

spanec in tako uvidel, da omejenost ni grožnja njegovi interakciji s skrbnikom. 

Namreč, ko se mladiček predrami ga urno odneseš na prostor za opravljanje 

potrebe (zelenica).  

Pes se kaj kmalu nauči. da počitku sledi druženje, spoznavanje širnega sveta in da 

tem aktivnostim ponovno sledi zasluženo dremuckanje v varnem zatočišču boksa, 

medtem ko skrbnik ureja druga področja življenja.  

Nedvomno lahko psa ločeno od počivanja navadiš na sproščeno vstopanje in 

samonadzorovano zapuščanje boksa, kadar v njem ni pasje postelje. Tla boksa so 

navadno pločevinasta, zato nekoliko taktilno in zvočno neprijetna. Hoja po pločevini 

oddaja specifičen zvok na katerega psa privajamo v obliki igrice 'vhod - izhod'. Prav 

tako se pes privaja omejenosti prostora. 

Samonadzor pri izhodu psa uči, da se splača želje držati na vajetih in da skrbniki 

vodimo igro.  



Če si se odločil, da bo pes bival zunaj je nujno poskrbeti, da ima pesjak streho in je v 

zavetrju. Pasja hišica naj bo primerno velika, da je v njej psu udobno. Površina 

boksa naj ima rahel nagib, del betonske površine in nekaj iz naravnega materiala 

(zemlja) (zaradi morebitnega izločanja). Na betonsko površino položi nekaj 

lesenega, toplejšega. Pesjak je na mirnem delu dvorišča. Pes ne potrebuje velikega 

pesjaka, saj ga vodiš na sprehode in se s psom aktivno ukvarjaš. Pasjega začetnika 

ne puščaj samega v vrtu, saj se kaj kmalu nauči dolgčas preganjati z uničevanjem in 

oblikuje neljube vedenjske vzorce (tekanje izza ograje, nenadzorovano lajanje, itn.). 

Opozorilo: 

Kljub temeljitem in načrtnem privajanju psa na bivanje znotraj omejitve boksa, se 

kaj hitro lahko znajdeš v situaciji, da se kuža tvoji zamisli o omejitvi upre z 

lajanjem, cviljenjem in negodovanjem. Ob morebitnem soočenju z omenjeno 

izkušnjo je pomembno, da si vztrajen, počakaš na pasjo umiritev in psu ne dovoliš 

na prosto dokler ni po protestu tiho vsaj 3 do 4 minute (kadar pes dela kraval 

precej časa je čas po umiritvi ustrezno daljši). 

Ponovno poudarjam! Poskrbiš, da uporaba boksa ne bo potekala vedno po istem 

ritmu oziroma rutini. Pomeni: psa ne privadi, da je boks v uporabi samo ob daljšem 

odhodu od doma. Priporočam, da v učnem obdobju psa po končani aktivnosti/

interakciji daješ počivati v boks. Pomeni: kadar s psom nisi aktiven oz. zanj 

nimaš časa počiva v boksu. 

Za dodatne napotke se obrni na izvedence pasjeslovja ali pobrskaj po spletu.  

Opozorilo: enaka pravila veljajo za zunanje bokse/pesjake. 


