
Sodelovanje s skrbnikom alias Pozornost 

Cenjen skrbnik 🌻  

… ko se s tvojim pasjim prvošolarčkom prvikrat srečata s pasjim izobraževanjem se 

zaletita v življenjsko pomembno vsebino 🧐  SODELOVANJE S SKRBNIKOM 🤩  …  

… kar preprosto pomeni ... pes je v zunanjem okolju osredotočen nate, skrbnika ...  

z drugimi besedami … pes je nate pozoren s pogledom v oči … vate strmi kot v 

'malega boga' ... pes je očaran … uročen … uživa v očesnem stiku s tabo, skrbnikom 

… pri tem ti, cenjen skrbnik, ne počneš ničesar posebnega … samo si … bodisi stojiš, 

se premikaš … in kar naenkrat se na tvoj pogled pripne pogled psa … in si tam …  

  

... s tem predanim pogledom psa v oči skrbnika se začne pisati zgodba o SPONTANI 

POZORNOSTI 👀  ... tisto izsiljeno pozornost majčkeno postavi na stranski tir, saj ni 

ravno vrhunec odnosa s psom in za učenje le-te imaš na voljo dovolj časa ...  

... izsiljena pozornost pomeni, da psa nekako ‘prosiš’ ali če se bolje počutiš z izrazom 

‘psu ukazuješ’, da ti nameni pozornost/pogled … kako to storiš … tako, da psa 

pokličeš z imenom ... ga s povodcem opomniš, da si v njegovi bližini ... začneš glasno 

kašljati, cihljati ... sežeš po hrani medtem, ko pes opazuje okolico in ga tako 

predramiš, opozoriš da obstajaš ... pozneje uporabljaš povelja 'oči', 'glej' (oz. modni 

dodatek, ki ni potreben) ...  

… osnova vsega se nahaja v spontani pozornosti … če že je iz te najbolje izpeljati 

pozornost ‘na povelje’, če meniš, da jo s psom potrebujeta … in roko na srce včasih je  

celo priročna 😇  

… začetni koraki učenja (izsiljene) pozornosti s pomočjo dvigovanja hrane (ali 

kakšnega drugega orodja motivacije) v višino oči navadno niso potrebni … za učenje 

spontane pozornosti potrebuješ predvsem obilico strpnosti, občutek za kriterije 

okolja (saj veš … od lažjega k težjemu) in sposobnost opaziti pasja vedenja, ki 



te pripeljejo do končne destinacije: spontano sodelovanje/pozornost v vsaki 

situaciji …  

… zakaj je spontano sodelovanje/pozornost alfa in omega vzgoje ...  

… preprosto pojasnilo: pes, ki je pozoren nate, skrbnika, ni in ne tudi ne more biti, 

pozoren na dogajanje v okolju … pes, ki strmi v tvoje oči ni sposoben skenirati 

okolice … posledično se zmanjša možnost zaznave zoprnih skušnjav … če pa kuža 

skušnjavo morebiti opazi si ga do sedaj že privadil, da se sodelovanje s tabo (beri: 

pogled v tvoje oči) obrestuje in obrest drži prevlado nad zapeljivostjo skušnjave …  

… obresti so lahko različne: materialne ali čustvene narave … materialne so tiste v 

obliki hrane, igre, posebnih privilegijev igranja, raziskovanja … hkrati le-te 

zadovoljijo čustveno plat psa …  

… morda se ti sedaj že zdi malce odveč tole branje o pasjem pogledu v skrbnikovo 

obličje … morda si misliš ‘ja to pa res ni neka višja pasjeslovna znanost’ … ne 

prehitevaj z idejo o preprostosti … psi pa imajo o konceptu ‘sodelovati’ in predvsem 

‘biti pozoren na skrbnika’ malce drugačno mnenje … sodelovanje psa s skrbnikom 

ni v genetski material položena veščina … o ne …  

… sodelovanje/pozornost psa je prva življenjska veščina, ki jo mora skrbnik pri psu 

razviti … ja pravilno si prebral ... pozornost moraš razviti, graditi, nadgrajevati ... 

ne pade z neba, zato ker imaš ob sebi psa … 

… za psa ni naravno, da te gleda v oči kakor da so najlepše stvarstvo sveta ... o 

neee ... za psa je naravno opazovati okolje (morda se od kod bliža kakšna nevarnost 

in bo potrebna zaščita ... to je za psa naravno ... 

… in saj veš, tisto, kar ni psu naravno za takšne veščine se moraš potruditi ... zato je 

pozornost/sodelovanje prva učna lekcija vsakega odnosa skrbnik - pes in vsake 

učinkovite pasje šolske institucije … 



… ni besed s katerimi bi lahko poudarila kakšnega izjemnega pomena je spontano 

sodelovanje/pozornost in kakšnega izjemnega pomena je ustrezen način učenja le-

te ... in seveda pozornost v vsaki situaciji ne samo tisti idealni, ko ni nikjer nikogar 

in velik zrezek na pultu ... to ne šteje ... to je kar nekaj ...  

… kako psa učiš spontane pozornosti … ponoviva pomen besedne zveze ‘spontana 

pozornost’ … 

  

... pasji pogled v globino tvojega pogleda (takšen, ki zadane v dušo skrbnika) ... in to 

zgolj zato, ker se pes tako odloči, ker ga pogled v skrbnikove oči osreči ... saj 

pomeni, da sta skupaj, partnerja na poteh življenja ... spontano, brez zahtev ... ker 

se čutita ... ta oblika pozornosti je tista po kateri hrepeniš, za katero si (brez 

naprezanja) prizadevaš ...  

… spontana pozornost je tista, ki se trajno ukorenini v vedenje psa ... pes 

samostojno pride do ‘aha trenutka’ katero vedenje ima odlične posledice … in 

popasji naravi takšno vedenje z radostjo ponavlja …  

… in sedaj kako učiti …  

… tečajniki so kar majčkeno 'razočarani', ker ni potrebno naredili ničesar drugega 

kot samo biti ... do trenutka, ko se kuža spontano zazre v oči ... in potem skrbnik 

oživi v navdušenju nad pasjim uspehom ... in dežujejo pohvale, briketki, nasmehi, 

juhuhu veselje ...  

… in nato se slap dobrot ustavi ... in kuža razmišlja ... 'kako ponovno odpreti loputo 

do presežkov pasje kulinarike’ ... in ta kuža se ponovno poglobi v skrbnikove oči ... 

in jez se odpre in pritečejo dobrote raznolikih oblik, okusov, tekstur ...  

… in tako iz dneva v dan ... iz situacije v situacijo ... potrpežljivo ... sporočaš 

psu, da ceniš njegov pogled v tvoj pogled ...  



… ustvariš odnos spoštovanja, sodelovanja, zabavnega učenja … pes, ki se ukvarja z 

vajinim odnosom se ne utegne ukvarjati z okoljem … multi-tasking odpade … pes, ki 

komunicira s tabo ne uspe hkrati komunicirati z vesoljnim svetom …  

… se sprašuješ kako mimo drugega psa na popuščenem, ali celo brez, povodca … ja 

tako, da je pes v očesnem in posledično mentalno-čustvenem odnosu s tabo in ne 

tistim psom … ali kako mimo gruče otrok tako, da ostanejo brez odtisov pasjih tačk 

… s sodelovanjem, pozornostjo nate … in dejansko vsaka situacija je obvladljiva 

skozi takšen partnerski odnos …  

… življenje pa občasno le postreže s kakšno težjo okoliščino, ko bi lahko čakal in 

čakal in še čakal in kar čakal pes pa preprosto ne nameni niti majčkeno pozornosti 

… obremenjen z okoljem, dogodki, vizualnimi, slušnimi ali nosnimi zadevami … 

skratka, psa zagrinja množica zunanjih vtisov … v preobremenjenosti ne zmore 

pogleda … kako ravnati, kako pridobiti čarobnost pogleda …  

… doživela sem situacije, ki so psa preprosto potisnile čez rob tistega, kar mu še 

omogoča razsodnost misli … če je dogodek v katerem se znajdeta pretežak potem 

morata iz njega izstopiti … priskrbeti si morata toliko oddaljenosti, da se bodo 

možgani psa ohladili in se nato prižgali … dejansko se fizično odmakneta iz situacije, 

ki povzroča vznemirjenje …  

… potem so takšne situacije, ki so nekako na sredini med preprostimi in stresnimi … 

takšne situacije v katerih s psom zadaneta ob t. i. skušnjavo … skušnjava je nekaj po 

čemer pes hrepeni, ti pa ne kažeš pretiranega entuziazma, da bi pes do skušnajve 

prišel …  

skušnajva lahko povzroči pasje vedenje v plus ali v minus … plus pomeni pasjo 

norijo v navdušenju, vzhičenosti … minus pomeni pasjo norijo v smeri jeze, nejevolje 

… dve skrajnosti … in skrajnosti niso ravno dobrodošel gost …  

… skušnjava pa je lahko majčkena ali takšna ogromna … pri majčkeni skušnjavi bo 

majčkeno logistike in pravilen način uporabe hrane, igrače poskrbel, da se bo kuža 



(v začetku učenja) z nekoliko spodbude preusmeril nate (ti naklonil pozornost) … 

pomeni, da psu čisto malo pomagaš do magičnega pogleda v tvoje oči …  

… potem pa je tu višja stopnja skušnjave, ki vaju potiska proti pragu previsokega 

vznemirjenja … takrat majčkeno pomoči ne bo dovolj … v teh primerih raje aktivno 

uporabi hkrati orodje, ki bo poskrbelo za preusmeritev (hrana, igrača, povodec, 

zvok itn.) in logistiko (odmik iz situacije - med vaju s psom in skušnjavo daj toliko 

razdalje, da se pes lažje osredotoči nate) …  

… vendar poudarjam: da tudi v okoliščinah, ki potrebujejo aktivno ‘pomoč’ urno 

preidemo na stopnjo, ko je te pomoči vedno manj oz. niti ni očitna … naj ‘orodja 

učenja’ ne postanejo bergla na katero se boš naslanjal do konca pasjega življenja … 

orodje učenja uporabiš za oblikovanje željenega vedenja … po uporabi pa to orodje 

odložiš v kot pozabe, saj se pes spontano nahaja v vedenju, ki si ga učil, utrjeval in 

nadgrajeval …  

… ogromno zabave na poti učenja (spontane) pozornosti …  


