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Želja, da bi človek imel 
žival, izhaja iz prastare 
nuje, ki je želja 
civiliziranega človeka po 
izgubljenem raju.

Konrad Lorenz



KZS /FCI

• Namen in funkcija FCI je 
po vsem svetu 
poenoteno izvajanje
ciljev in delovanja zvez s 
ciljem poenotene vizije 
vzreje in šolanja psov



pasemski standardi

• Glavni cilj vzreje je 
ustvariti delovnega psa, 
ki bo sposoben visokih
dosežkov. To se nanaša
na telesno konstitucijo
kot tudi na njegove
lastnosti in značaj.



pasemski standard

• Dobro uravnotežen, z 
močnimi živci, 
samozavesten, 
popolnoma naraven, 
dobrosrčen (razen v
stimuliranih situacijah), 
pozoren, pripravljen
ugajati. Nagonsko 
vedenje, prilagodljivost, 
samozavest. 
Spremljevalec, čuvaj, 
zaščita, služba, 
reševanje, ovčarski pes



Rittmeister von Stephanitz

• Vzreja nemškega
ovčarja je vzreja
delovnega psa in mora 
zato vedno slediti vzreji 
delovnih psov, sicer to 
ni več vzreja nemškega
ovčarja.



delovni pes

• Uporaben pes je 
učinkovit in strokovno 
usposobljen delovni 
pes. Zaradi njegove
konstitucije in lastnosti 
ga lahko izšolamo in 
uporabimo za različne 
naloge.



Max von Stephanitz

• Skrivnost šolanja in 
treningov leži v 
prepoznavanju in 
pravilnem razvijanju 
karakternih značilnosti 
psa.



• Trening

• Ocenjevanje na 
preizkusih

• Izbor

• Dovoljenje za vzrejo

Ti štirje elementi so 
bistveno odvisni od 
naših aktivnosti. 



• 40 let nazaj je pes moral narediti vajo

• 25 let nazaj je pes dela zaradi visoke 
motivacije določenega cilja ( igrače ali 
blagostanja

• Danes : želja po sodelovanju in želja po izvedbi



Etična načela za trening psov

Človek, ki trenira psa ali se z njim športno udejstvuje,
mora trening zase in za psa skrbno načrtovati in 
imeti ves čas pred očmi cilj, da ustvari kar največje 
možno sožitje med seboj in psom.

Da to sožitje doseže, se mora čim bolj poglobiti v svet 
psa in razumeti njegove sposobnosti.



Etična načela za trening psov

Etična odgovornost človeka je, da psa vzgoji in 
trenira. Metode, ki jih pri tem uporablja, se morajo 
ujemati z dognanji vede o vedenju psov. Če se s psom 
športno udejstvujemo, moramo upoštevati njegove 

sposobnosti, tekmovalnost in voljo. Živali prijazno in 
humano ravnanje s psom oblikuje tudi značaj 

človeka.



Trening

• Upoštevajmo zakone narave

• Analizirajmo psa in njegove sposobnosti in 
skušajmo utreti nove poti / načine treninga.

• Osnovni koncept treninga naj bo: kako naj 
nagradim svojega psa za pravilno vedenje?

Motivacija, čustva, samodisciplina, sposobnost 
koncentracije, odpornost proti stresu



Usposabljanje - Trening

• Najstarejši pisni viri o 
vzgoji in treningu so iz 
časov starih Grkov in 
Rimljanov

• Xenophon (410 pr. Kr.)

• Ideal „srečnega psa“











Ravnanje s psi 

• Kadarkoli govorimo o 
usposabljanju psov, je 
treba nujno upoštevati 
osnovno razumevanje 
njihovega vedenja in 
razvoja.



.

Volk je neposredni prednik psa.

Najstarejše najdbe v grobovih so

izpred 15000 let.

GD





Vedenjski razvoj mladičkov

1. Prenatalno obdobje  (pred 
rojstvom)

2. Poporodno obdobje( 0 –
14. dne življenja)

3. Prehodno obdobje (3. 
teden življenja)

4. Obdobje socializacije (od 
4. tedna do pubertete 6. –
9 mesecev)



Predporodni vplivi na mladiče
 Vplivi okolja med brejostjo

 Raven stresnih hormonov med brejostjo

 Stresni hormon Kortisol ima vpliv na placento

 Če je samica med brejostjo podvržena 
pogostemu stresu, to vpliva na stresno 
toleranco pri mladičih.

 Mlade psičke, katerih mati je bila v stresu in je 
slabo skrbela zanje, bodo tudi same slabe 
mame.



Odnos matere 



Neonatal



Poporodno obdobje

 Mladički rastejo, spijo, sesajo, izločajo  (v 
začetku z materino pomočjo)

 Znajo razlikovati toplo in mrzlo

 Razvijajo okus, voh, občutek za dotik in 
občutek za bolečino

 Začne se prvo učenje. Potreba po toploti in 
hrani se lahko zadovolji le z lastno aktivnostjo. 
Tudi reševanje problemov je aktivnost. 
Nagrada za aktivnost je toplota in materino 
mleko.





Prehodno obdobje

 Mladič pride prvič v stik s svojim 
okoljem

 Odprejo se oči in ušesa

 Zdaj lahko začnejo obdelovati 
vidne in slušne dražljaje

 Zrastejo mlečni zobje

 Samostojno iztrebljajo blato in urin





KAJ JE ODGOVOR NA A.B.C.

• SLED : INTENZIVNOST

• POSLUŠNOST : ŽELJA PO SODELOVANJU

• OBRAMBA : DOMINANTNOST

• PES MORA BITI PRIPRAVLJEN Z ODGOVOROM 
VSAKO VPRAŠANJE 



Kaj ustvari rezultat 

• Če vodnik doda  cca30 %

• MLADIČ PRINESE NA SVET  cca 70 % 

• Če vodnik odvzame cca  30%



Obdobje socializacije

• Odločilno obdobje v 
življenju psa

• Radovednost in družbeni 
odnosi se očitno povečujejo

• Okoljski vtisi so ključnega 
pomena za končno 
uspešnost. (Količina), 
razlikujejo, kaj je dobro in 
kaj slabo.

• Dobivajo pozitivne izkušnje 
z učenjem.



Harmonično partnerstvo človeka in psa

Kaj je pomembno pri vzreji  mladičev?

• Vzreja je ravno tako pomembna kot dejavniki 
dednosti.

• Okolje neposredno vpliva na genetiko. Kvaliteta 
okolja določa razvoj dejavnikov dednosti.

• Mladiči potrebujejo dobro načrtovano pustolovsko 
igrišče, ki ga spoznavajo po korakih.



Pogoji za vzrejo

• Mladičem mora vzreditelj posvečati predvsem veliko 
časa in pozornosti.

• Mladiči potrebujejo svojo „dobro pasjo mamo“

• Pri odločanju za nakup mladiča je treba upoštevati 
tudi samozavesten in uravnotežen značaj psice.

• „Izleti z vzrediteljem" pomagajo mladičem osvojiti 
svet, ki jih čaka.





Značaj

• Značaja se ne da kupiti. Zanj se je treba potruditi
• Na razvoj značaja vplivajo dejavniki dednosti in 

okolje, v katerem mladiči rastejo.

• Vzreditelj in kasneje vodnik psa sta predvsem del 
okolja.

• Njune socialne spretnosti so bistvene za razvoj 
mladiča (mladega psa).

• Naš pes je vedno tudi zrcalna slika človeškega 
obnašanja. 



Strah

• Strah pred nepoznanim je prirojen.
• Mladič mora ugotoviti, česa se pes mora bati in kako 

naj ta strah premaga. To pomeni kar se da intenzivno 
učenje.

• Premagovanje strahu se pojavi na začetku življenja in 
je odločilno za razvoj mladičevega vedenja.

• Vodnik psa mora poskrbeti, da se mladič nauči , kako 
naj sam aktivno premaga „prastrah“.



Učenje

• V fazi močnih vtisov se intenzivna rast in proces 
odraščanja odvijata hkrati z učnim procesom.

• Vsi pomembni razvojni procesi, ki so potrebni za 
kasnejše življenje, so v igri in raziskovanju.

• Igra in raziskovanje sta za prihodnost. Nevarnosti ni 
mogoče prezreti / zanemariti, ker lahko nudi 
pozitivne življenjske izkušnje.

• Igro in raziskovanje se da enostavno prekiniti ali 
preprečiti. To se lahko zgodi samo v psihično 
neobremenjenih situacijah



Življenje je učenje in reševanje 
problemov

• Tudi konflikti so del življenja.
• Pri mladičih se je treba izogibati nepotrebnim in 

nelegalnim konfliktnim situacijam
• Mladič se mora naučiti, kako naj reši obvladljive 

težave (rahel stres) in pri tem odraščati.
• Mladiču moramo pomagati, ne smemo pa sami 

namesto njega reševati obvladljivih problemov.
• Skupno raziskovanje in preučevanje se pogosto 

uporabljata za reševanje problemov.
• Pri reševanju problemov se moramo z mladički 

zabavati.



Igralni dnevi za pse in ljudi

• Za vzpostavitev varne vezi

• Za razvijanje socialne združljivosti

• Za obvladovanje strahu in konfliktov

• Za spodbujanje stabilnega notranjega 
ravnovesja

• Da nudimo lastnikom psov koristno osnovno 
znanje



Komunikacija

Komunikacija je izmenjava informacij med 
sporočevalcem  in prejemnikom.

Informacije se v nekem okolju prenašajo s signali.

Za tistega, ki se ukvarja s komunikacijo, je poleg 
znanja bistvenega pomena dar za opazovanje

Samo z dobrim opazovanjem pridemo do pravilnih 
zaključkov.



Principi učenja

• Učenje omogoča boljše 
prilagajanje posameznika 
svojemu okolju. Če se je žival 
kaj naučila in kaj se je naučila, 
lahko ugotovimo samo z 
rezultatom. Če je sprememba 
obnašanja v daljšem časovnem 
obdobju konstantna, 
smatramo, da je naučena. 
Rezultat učenja je vedno trajna 
sprememba v vedenju. Učenja 
ni mogoče izklopiti.   Poteka 
kar naprej. (proces spremembe 
vedenja)



Oblike učenja:

• Privajanje

• klasično kondicioniranje

• Instrumentalno kondicioniranje

• Imitacija

• Učenje na podlagi izkušenj

• Učenje vedenja (na način, da ostane v trajnem 
spominu)



Oblike učenja
• Privajanje in senzibilizacija

• Motorično učenje

• Učenje vedenja (na način, da ostane v trajnem spominu)

• Imitacija / socialna stimulacija

• Učenje na podlagi izkušenj

• klasično kondicioniranje

• Instrumentalnokondicioniranje



Klasično kondicioniranje

• Če povežeš nevtralen signal 
z nenaučenim signalom in 
to zvezo ponavljaš, potem 
dosežeš reakcijo tudi pri 
nevtralnem signalu. 

• Takrat postane nevtralni 
signal naučeni signal in 
reakcija je naučena reakcija. 
To je pogojeno.



Stresni faktorji za psa

• Negotovost

• Nesporazum

• Nepoznano

• Neuspeh

• Strah

• Slabo počutje (bolečina, 
žeja, lakota)

• Mraz / vročina

• Nalezljive bolezni

)



Konflikti obremenijo telo in povzročijo stres 
Štirje možni odgovori 

• pobeg • boj

• dobrikanje • pasivno vedenje  
„zmrzne“



Nezaželena čustva / Kretnje /

• Pes se giblje 
neenakomerno in 
skače

• Pes nadleguje 
vodnika in teče pred 
njim.

• Drža telesa je 
prisiljena, ni 
prostega dela.



Nezaželena čustva 
Mimika – izraz obraza

• Ušesa niso 
dvignjena

• Oči so stisnjene 
skupaj (priprte).

• Glava ni stalno 
osredotočena, pes 
gleda okrog. (Okolje 
predstavlja 
konkurenco.)



Želena čustva

Kretnje, gibanje telesa

• Pes se ritmično 
premika

• Drža telesa je 
pokončna

Mimika – Izraz obraza

• Ušesa so dvignjena

• Oči so odprte.

• Glava je osredotočena 
na vodnika.



Znaki stresa

• Ušesa in obrazne mišice so 
potegnjene nazaj.

• Psu se šibijo noge.

• Pes potegne rep k telesu.

• Pes se izogiba situaciji.

• Pes je močno vznemirjen.

• Pomiritev

• Nemir

• Bolezni



Stres

• Stres je pomemben za življenje

• Distres (negativni stres)

• Eustress (pozitivni stres)



Osnove modernega treninga /

• Pozitivna nagrada s hrano, 
pohvalo ali plenom –
prilagojena posameznemu 
psu – ugotoviti je treba, 
kako ravnati s psom. (Učni 
proces)

• Korekture so določene, 
pretiran odziv se ne bi smel 
pokazati (nobenega 
stresa/zaskrbljenosti)

• Cilj je srečen pes.





Kretnje –

govorica 

telesa

Izraz

kvaliteta

harmonija

Veselje 

do dela

Volja 

za delo

mimika

usposablja

nje samozavest

OCENA



Testi zmogljivosti

Pri ocenjevanju želimo dobiti kar najbolj objektivno 
analizo dejanskega in želenega stanja zmogljivosti.

Merila uspešnosti (= zahtevane zmogljivosti), morajo 
biti jasno opredeljena. So standard tako za 
ocenjevalca (sodnika) kot tudi za ocenjevanca 

Predvsem se moramo posvetiti odkrivanju 
individualne učne uspešnosti.

Pri naših testih je učni uspeh pod sodnikovim 
nadzorom



Ocenjevanje

Testi zmogljivosti so beleženje in vrednotenje 
zmogljivosti, ki jih je mogoče zaznati (na zunaj)

Tvorijo osnovne zahteve za učinkovito selekcijo in 
napredek pri vzreji. Vplivajo na vzrejo in šport.

Na ta način se zbirajo pomembne informacije o 
značilnostih delovnega psa, ki so  opredeljene v 
vzrejnih ciljih 

Pravilnik s poglavji o sledenju, poslušnosti in 
varovanju nam omogoča, da testiramo lastnosti psa, 
kar je podlaga za optimalni izbor pri vzreji pasme 
(delovnega psa). (pomembnost vzreje)



Ocenjevanje
Imamo en pravilnik za izpite na vseh stopnjah 

(društveni izpiti,regijska prvenstva DP, SP). To bi bilo 
treba ustrezno upoštevati. Vedeti je treba, kje 
ocenjujemo. 

Smo predikatni sodniki. Ocenimo najprej tisto, kar 
smo videli v prikazu in na osnovi tega dodelimo 
točke.

Zaradi preglednosti  moramo podrobno podati 
komentar za  vodnike in gledalce o vseh vajah in jim 
sporočiti jasno oceno



Ocene
Odlično: Zahteve so dosežene do popolnosti 

(Dream Team,)

Prav dobro: Zahteve so popolnoma dosežene 
(nadpovprečno, posamezne manjše napake)

Dobro: Zahteve so v večini dosežene (delo je 

opravljeno po zahtevah, nič posebnega)

Zadostno: Splošno gledano so zahteve še 
dosežene (z veliko težavami, pomočjo, mejni primeri)

Nezadostno: Zahteve niso dosežene v zadostni 
meri. (nobena vaja ni izvedena brez pomoči in večjih napak)


