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Povzetek 

 

V referatu z naslovom Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe 

kratko orišemo zgodovinsko izhodišče uporabe psov vodnikov, nanizamo podatke o trenutni 

situaciji na področju uporabe psov vodnikov in predstavimo pogoje za pridobitev psa vodnika, 

ki so v veljavi v Republiki Sloveniji. V osrednjem delu prispevka smo se osredotočili na 

predstavitev pestrosti vlog, ki jih pes vodnik igra v življenju slepega ali slabovidnega. 

Prikazano raznolikost vlog izšolanega psa vodnika vaditelji spoznavamo v času tako 

imenovanega prenosa. Prenos poimenujemo čas, ki ga ima vaditelj na voljo, da slepo ali 

slabovidno zavarovano osebo, tako imenovanega uporabnika, nauči pravilnega ravnanja s 

psom, da mu bo ta pozneje v življenju v zanesljivo pomoč. In prav med prenosom prihaja na 

svetlo predhodno omenjena raznolikost vlog, ki jih pes vodnik igra v vsakdanjiku slepega ali 

slabovidnega uporabnika. Nekatere vloge so splošne narave in so opazne pri skoraj vseh 

slepih, druge so posebne, odvisne od življenjskega sloga slepega ali slabovidnega. Referat 

zaključimo s konglomeratom lastnih izkušenj, opažanj in spoznanj o življenju slepih in 

slabovidnih uporabnikov psov vodnikov.   

 

Ključne besede: pes vodnik, uporabnik psa vodnika, slepa oseba, prenos.  
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1. Uvod 

Šolanje psov vodnikov je za naju z možem pomenilo naraven prehod, naslednjo stopnico, 

nadgradnjo šolanja reševalnih psov. Najina želja – pomagati tistim, ki jih usoda preizkuša, 

pokazati, da tudi v temi obstaja zelo veliko svetlobe, spoznati drugačen svet. Družinsko 

podjetje sva registrirala leta 2005. Minulih osem let sva posvetila šolanju psov vodnikov. 

Izšolala sva deset psičk vodnic in eno psičko za pomoč invalidni osebi.  

Misel na najine psičke (Almo, Hexi, Joyo, Šelo, Sporty, Juli, Lino, Assi, Pegi in Blue) naju 

navdaja z globokim ponosom in posebno ljubeznijo. Misel na najine uporabnike, te posebne 

ljudi, ki so nama in najinim psom odprli vrata v svoja srca, na njih pomisliva z neizmernim 

spoštovanjem, hvaležnostjo, ponosom. Prav vsak nama je na sebi lasten način pomagal pri 

spoznavanju drugačnega sveta. Najini uporabniki so si zelo različni tako po slogu življenja 

kot po potrebah, dojemanju slepote, vendar imajo prav vsi najine psičke neizmerno radi in so 

nanje ponosni.  

Najinih deset štirinožnih lepotic marljivo ter zelo zavzeto »igra« različne in pestre vloge, ki so 

jim jih določili njihovi skrbniki. Najpogosteje z vodenjem pripomorejo k boljši mobilnosti in 

orientaciji skrbnikov, predvsem kadar se odpravijo po vsakdanjih opravkih (na primer 

trgovina, pošta, banka) ali na delovno mesto. Nadalje s svojo nemo navzočnostjo nebesedno 

sporočajo okolici, da je v prometu slepa oseba, ki zahteva posebno pozornost, na tovrsten 

način pa preprečijo marsikatero krizno situacijo. Ne nazadnje prav vsem psičkam naravno 

sede vloga pasjega terapevta, saj od slepega skrbnika zahtevajo dnevne sprehode, s čimer 

pripomorejo k boljši kondiciji, imunskemu sistemu, na sprehodih se slepi lahko druži z 

drugimi skrbniki, psičke pa mu tako olajšajo medsebojno interakcijo z ljudmi, razbijajo 

osamljenost in drugo.  

Slepim uporabnikom sva hvaležna za mnoge ure pogovorov, učne ure, ki so nama odkrile, da 

je med Slovenci poznavanje življenja ter potreb slepih in slabovidnih v povojih, zato bo treba 

na tem področju še veliko postoriti, predvsem v smeri ozaveščanja celotne družbe. Čas je, da 

slepi stopijo iz teme in mraka na svetlo ter glasno, jasno in odločno opozorijo, da so tu med 

nami, videčimi. Da zahtevajo spoštovanje, dostojanstvo in ne obračanja vstran, kazanja s 

prstom, šepetanja za hrbtom, brezbrižnosti ali nasprotno, pomilovanja, vsiljivosti, premoči. 
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2. Zgodovina uporabe in šolanja psov vodnikov v svetu in Sloveniji 

2.1 Pogled na svet 

Psi že tisočletja spremljajo človeka. Na začetku so živeli na obrobjih človeških naselbin. 

Njihovo opravilo je bilo čiščenje okolice (smeti), ubijanje nezaželenih glodavcev, opozarjanje 

na nepovabljene goste (zveri, sovražnike) in podobno. Ljudje so jih spoznavali in postopno 

ugotavljali, da imajo opravka z visoko razvitimi bitji, takšnimi, ki se učijo iz izkušenj, znajo 

povezovati vzroke s posledicami, posedujejo fizično moč, vzdržljivost, vztrajnost, živijo v 

skupnostih, ki so natančno strukturirane, ter so zvesti in neustrašni pri zaščiti družine. 

Prav zato ne preseneča dejstvo, da psi vodniki niso čudež, izum polpreteklega ali sedanjega 

časa. Na spletni strani Psi pomočniki beremo, da so že v antiki poznali pse za vodenje slepih, 

kar lahko razberemo iz Aristotelovih poročil (2013). Pisni viri o štirinožnih pomočnikih 

segajo v začetek 13. stoletja, ko so Arabci uporabljali pse za vodenje slepih (ibidem.). 

Dokument iz leta 1755 dokazuje uporabo psov vodnikov v Avstriji (ibidem.). Množično so jih 

začeli uporabljati po prvi svetovni vojni v Nemčiji, saj je zaradi uporabe bojnih strupov veliko 

število vojakov oslepelo (ibidem.). Leta 1919 je bila v Nemčiji spisana prva knjiga o načinu 

šolanja psov vodnikov (ibidem.). V tridesetih letih 20. stoletja so v Nemčiji, Veliki Britaniji, 

Združenih državah ter Avstraliji nastajale prve šole za usposabljanje psov vodnikov slepih 

(ibidem.).  

Danes pse vodnike šolajo na vseh celinah in v številnih državah sveta. Odnos do psov 

vodnikov se razlikuje od države do države. Odvisen je od nekega splošnega kulturnega, 

religioznega in političnega prepričanja, ki vlada v družbi. 

2.2 Republika Slovenija na zemljevidu šolanja psov vodnikov slepih 

Prvo šolanje psov vodnikov na območju Slovenije se je začelo leta 1953 v okviru šole 

službenih psov v vzrejnem centru v Klečah pri Ljubljani (Psi pomočniki, 2013). Pse sta šolala 

miličnika – inštruktorja Jože Logonder (pozneje postane priznan strokovnjak za šolanje 

lovskih psov) ter Jože Toplišek (pozneje poznan kot prvi vodnik psa za odkrivanje 

prepovedanih drog na območju nekdanje Jugoslavije) (ibidem.). Šolo v Klečah je soustanovila 

in v njej bolj ali manj redno strokovno sodelovala dr. Aurejeva iz Švice (ibidem.). S šolo je 

aktivno sodeloval znani slovenski kinolog profesor Peter Confidenti, ki je bil od rojstva slep 

(ibidem.). V Klečah so za šolanje psov vodnikov uporabljali predvsem nemške ovčarje 
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(ibidem.). Šola je delovala do leta 1956, ko so pristojni ugotovili, da slepi ne potrebujejo psov 

vodnikov, saj je zanje ustrezno poskrbljeno (ibidem.). 

Od tega časa do leta 1977 se v Sloveniji ni nihče ukvarjal s šolanjem psov za pomoč slepim 

(ibidem.). Šele na pobudo dr. Vjekoslava Simčiča so se s tem področjem šolanja začeli 

ukvarjati v šoli za policijske pse v Podutiku (ibidem.). Na začetku so šolali nemške ovčarje, 

pozneje labradorce (ibidem.). Psi so bili dobro izšolani, zelo vodljivi, niso pa bili naučeni 

življenja v hiši ali stanovanju s slepo osebo (ibidem.). Tako so uporabniki naleteli na številne 

težave (ibidem.). Vsako leto so izšolali od tri do pet psov in v osemdesetih letih 20. stoletja je 

bilo v Sloveniji nekaj manj kot 30 psov vodnikov (ibidem.). Število psov se je začelo 

povečevati po letu 1982, saj so začeli slepi dobivati pse na račun Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) (ibidem.). V devetdesetih letih 20. stoletja so v 

podutiški šoli prenehali s šolanjem psov vodnikov in njihovo število se je zelo zmanjšalo 

(ibidem.).  

Po letu 1994 je ZZZS ustanovil skupino izvedencev za dodeljevanje psov vodnikov (ibidem.) 

in razmere so se postopno izboljševale. Trenutno imamo v Sloveniji 25 psov vodnikov slepih, 

ki dnevno opravljajo svojo nalogo. Pse šola pet vaditeljev, ki sklenejo pogodbo z ZZZS in se 

med seboj ne povezujejo. Sledi, da imajo sebi lasten pristop k nabavi psa, šolanju, prenosu, 

odnosu s slepim uporabnikom in drugo. Med pasmami prevladujejo labradorci in zlati 

prinašalci, nemški ovčarji in mešanci pa so zastopani v manjšini. Slednjih v prihodnosti ne bo, 

saj nova pravila zahtevajo psa vodnika z rodovnikom. 

Ocene iz tujine kažejo, da se za psa vodnika odloči od tri do pet odstotkov slepih ali 

slabovidnih. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljevanju ZDSSS) je ob 

praznovanju 90. obletnice v članku novinarke Mojce Lorenčič Slepi morajo spoznati, da so 

lahko tudi oni kljub izgubi vida aktivni člani družbe posredovala podatek o strukturi članov 

Zveze. Članstvo v Zvezi se giblje okoli številke 4021 (Lorenčič, 2010). Od vseh članov jih 

565 ne zaznava niti svetlobe, 230 je slepih in 1700 slabovidnih (ibidem.). Hkrati nas avtorica 

opozarja, da je po podatkih svetovne zdravstvene organizacije število ljudi z okvarami vida, ki 

bi po definiciji sodili med člane Zveze, v Sloveniji precej višje – gibalo naj bi se med 8000 do 

10.000 (ibidem.). Številke nas pripeljejo do zaključka, da bi potem Republika Slovenija 

potrebovala od 90 do 150 psov vodnikov (Psi pomočniki, 2013). 
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3. Pot do psa vodnika  

3.1 Definicija slepote in slabovidnosti 

Andreja Krivic v delu Čutim, vidim, zmorem … nazorno zapiše, da se po Kriterijih za 

ocenjevanje slepote oziroma slabovidnosti, ki so v Sloveniji določeni v Definiciji slepote in 

slabovidnosti (Krivic, 2008, str. 7), slepe in slabovidne razvršča v več razredov glede na 

ostanke ostrine vida in ostanke širine vidnega polja (ibidem., str. 31). Slepi so tisti 

posamezniki, ki imajo manj kot 5 % ostanka vida na boljšem očesu ob najboljši možni 

korekciji, slabovidne osebe imajo 30 % ostanka vida na boljšem očesu ob najboljši možni 

korekciji (ibidem., str. 7). V članku Branje v temi, ki je predstavitev diplomske naloge Razvoj 

in pomen knjižnice Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, avtorja Branka Kurnjeka, 

poudarja, da med slepe nikakor ne uvrščamo zgolj tistih, ki so popolnoma izgubili sposobnost 

zaznavanja svetlobe (Kurnjek, 2010), temveč tudi tiste, ki imajo določen ostanek vida (do 5 

%), vendar je ostanek vida tako minimalen, da so posamezniki prikrajšani za možnost 

popolnoma neodvisnega življenja in delovanja v družbenem okolju. 

3.2 Pogoji za pridobitev psa vodnika 

Prvi in nekako tudi odločilen pogoj za pridobitev psa vodnika je izpolnjevanje okulističnega 

kriterija. Po Kriterijih za dodelitev psa vodnika so slepe in slabovidne tiste osebe, ki ustrezajo 

predhodno predstavljeni definiciji slepote (Krivic, 2008, str. 7–8). Pes vodnik je v Zakonu o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in Pravilih o obveznem 

zdravstvenem zavarovanju klasificiran kot medicinsko-tehnični pripomoček, zato mora 

sredstva za njegovo šolanje prispevati ZZZS. Slepi zavarovanci, ki izpolnjujejo okulistični 

kriterij, dobijo psa vodnika v uporabo prek napotnice. Lastnica psa vodnika je zavarovalnica, 

ki lahko slepemu pod določenimi pogoji psa odvzame in ga dodeli v uporabo drugi slepi 

zavarovani osebi. 

Razen predhodno omenjenega okulističnega kriterija mora prosilec za dodelitev psa vodnika 

dodatno izpolnjevati še psihofizične kriterije, kot so polnoletnost, poslovna sposobnost – 

izjema je prosilec ali mladoletna oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu s starši. Oseba mora 

biti čustveno stabilna, imeti mora kritičen odnos do zasvojenosti, sprejeti mora dlje časa 

trajajoče sobivanje s psom, posedovati sposobnost samostojnega gibanja. Izjemnega pomena 

so kinološki kriteriji, začenši s pozitivnim odnosom do psov, zmožnostjo psu nuditi ustrezno 

skrb, zavarovanje, notranje bivanje, prisotnost na usposabljanjih. 
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3.3 Postopek za pridobitev psa vodnika 

Pot do psa vodnika niti ni tako zapletena. Najprej si mora slepi psa vodnika želeti in se hkrati 

zavedati, da se odloča za dolgotrajen odnos (od 12 do 14 let), odnos, v katerem se vrstijo tako 

urice neizmernega veselja, občutki svobode, kot tudi tiste manj prijetne ob morebitnih 

zdravstvenih tegobah, dežju, snegu in podobno.  

Kadar je želja slepega po psu zelo močna, je oftalmolog tisti, ki napiše napotnico za psa 

vodnika, to pa nato slepi posreduje na ZZZS. Čez čas slepega obiščeta izvedenca, ki 

pregledata življenjske pogoje slepega, njegove potrebe, mobilnost z belo palico, orientacijo, 

po potrebi navežeta stik s tiflopedagogom, psihologom in še s kom drugim.  

Po odobritvi kandidata za psa vodnika s strani izvedencev se določi vaditelj, ki bo psa izšolal. 

Vaditelj navadno opravi še dodaten informativen razgovor s slepim kandidatom. Naloga 

vaditelja je natančno pregledati pogoje za bivanje psa, poizvedeti o razlogih, ki so botrovali 

odločitvi slepega za psa vodnika, preveriti zdravstveno stanje kandidata (diabetes, psihično 

zdravje, odnos do živali, specifika govora, gibanja in drugo), uporabo bele palice, orientacijo, 

način gibanja in ne nazadnje spoznati pričakovanja slepega glede sobivanja s psom vodnikom.  

Po opravljenem informativnem razgovoru s slepim vaditelj poda lastno mnenje o ustreznosti 

kandidata ali opozori na morebitne zadržke. Pozitivna ocena kandidata pomeni v prihodnosti 

podpisano pogodbo od ZZZS in vaditelja ter iskanje primernega pasjega kandidata. 

3.4 Od psa do psa vodnika 

Informativen razgovor dá vaditelju odličen vpogled v potrebe in pričakovanja slepega 

uporabnika. Opirajoč se na ugotovitve gre vaditelj v akcijo iskanja primernega psa, ki bo po 

osebnostnih in telesnih značilnostih lahko najbolje izpolnil svojo vlogo psa vodnika. 

Vaditelji navadno poiščemo psa, ki je dosegel starost med 10 do 15 mesecev in ga oseba, pri 

kateri je preživel to obdobje življenja, ne želi obdržati. Navadno so to vzreditelji pasem 

labradorec, zlati prinašalec in nemški ovčar. Preden psa pripeljemo v svoj dom, ga 

zdravstveno pregledamo – slikamo kolke, komolce, pregledamo oči, krvno sliko, urin. Domov 

vzamemo samo zdravega psa, saj se nanj prav hitro navežemo, zato bi nam morebitne pozneje 

odkrite zdravstvene težave povzročile čustveno bolečino. Bodoči psi vodniki so naši družinski 

člani, vajeni so družinskega življenja, saj nas spremljajo kamorkoli se odpravimo – na 

počitnice, pohajkovanje po hribih in nam pomenijo prav toliko kot naši »domači« psi.  
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Navadno prva dva meseca po prihodu psa v naš dom porabimo za socializacijo oziroma 

privajanje psa na različne dejavnike okolja, ki so mu neznani (promet, hrup, različne osebe, 

živali in podobno). Izbrani psi so pred prihodom po navadi živeli v zelo slabih razmerah. 

Dejstvo je, da se socializacija po dveh mesecih nikakor ne zaključi, saj je to proces, ki se 

odvija skozi vse življenjsko obdobje psa in se nikoli ne zaključi, se pa dopolni s šolanjem, ki 

navadnega psa spremeni v psa vodnika.   

Skozi proces šolanja vaditelj ohranja stik z bodočim slepim uporabnikom. Ob primernem času 

slepega predstavi psu in natančno opazuje, kakšne reakcije sproža pes pri slepem kandidatu. 

Po opravljenem šolanju vaditelj s psom opravi izpit A in pes odide k slepemu.  

3.4.1 Prenos 

S prihodom psa vodnika v dom slepega se začne tako imenovani prenos. Prenos poimenujemo 

čas, ki ga ima vaditelj na voljo, da slepo zavarovano osebo, to je uporabnika, nauči pravilnega 

ravnanja s psom, da mu bo ta pozneje v resnično zanesljivo pomoč. Prenos mora zajemati 

najmanj 15 srečanj (pet od teh se mora izvesti v okolju slepega).  

Prenos služi tako za učenje slepega o skupnem bivanju s psom kot tudi o njegovi uporabi. Za 

nekatere uporabnike je čas prenosa precej naporen, stresen, poln sprememb. Nemogoče se je 

izogniti drugačnemu ritmu življenja, ki ga pes prinaša. Nekateri nujne spremembe sprejmejo 

brez posebnih težav, drugi občutijo začetno nelagodje, morda strahove, sprašujejo se, ali so se 

pravilno odločili in ali zmorejo. Navadno se stvari s časom sestavijo, strahovi izpuhtijo, ujame 

se svež ritem.  

Po končanem prenosu mora slepi s psom opraviti tudi izpit B in tako se formalni del prenosa 

zaključi. Slepi in vaditelj ostajata v stiku vse življenjsko in delovno obdobje psa. Vaditelj 

obišče slepega enkrat letno in ob obisku z njim opravi tako imenovano letno izpopolnjevanje, 

enkrat letno ga obiščeta tudi izvedenca ter enkrat letno Zveza društev slepih in slabovidnih 

organizira seminar za skrbnike psov vodnikov na Okroglem. Pri vsakem od navedenih 

obiskov slepi prikaže praktično delo s psom. Pri tem si progo v domačem okolju izbere sam, 

na Okroglem jo določita izvedenca. Prav tako slepemu pripadajo ure strokovne pomoči, če za 

njih zaprosi zaradi sprememb na progi, ki jo uporablja, ker občuti, da ima s psom vedenjske 

težave, ki jim sam ni kos, in podobno. 
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4. Raznolike vloge psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe  

Posamezno živo bitje odigra v življenju cel mozaik raznolikih vlog. In v vsaki vlogi, ki jo igra 

na odru življenja, je on sam, šele sestavljen iz vseh, pa tvori popolnost, celoto. Nič drugače ni 

s psom. Psi so pronicljivi opazovalci nas ljudi. Natančno vedó, kako se počutimo, kolikšno 

osebnostno moč posedujemo, kakšno reakcijo izzove neka situacija in podobno. Prav zato pes 

živi pester nabor vlog, ki so odvisne od njegovega človeškega partnerja. Sledi navedba tistih 

vlog, ki so v življenju psa vodnika in njegovi interakciji s slepim najpogostejše. 

4.1 Pes vodnik kot pomoč pri mobilnosti in orientaciji 

Močno vpadljiva in najočitnejša vloga psa vodnika izhaja že iz samega naziva – pes vodnik – 

tisti, ki pomaga voditi, peljati slepega skozi labirint ulic, ovir in hodnikov varno, zanesljivo, 

hitro. 

Slepi in slabovidni se pogosto odločijo za psa vodnika ravno iz razloga lažjega, hitrejšega in 

varnejšega gibanja, to je boljše mobilnosti, ki jo pes vodnik gotovo prinaša. Morda prav tu tiči 

razlog, da ZZZS psa vodnika uvršča med medicinsko-tehnične pripomočke, saj pravzaprav 

nadgradi belo palico, drugače povedano pa so psi vodniki oči slepih. Pes vodnik gleda 

»namesto« slepega.  

Na tem mestu velja opozoriti oziroma opomniti, da Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3) (Ur. 

l., št. 23/13) v 13. členu navaja, da imajo psi vodniki in psi pomočniki skupaj s svojim 

skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva javnega prevoza brez uporabe nagobčnika 

(2013). 

Vaditelj se potrudi, da v procesu priprave psa vodnika tega nauči optimalnega gibanja tako po 

urbanih okoljih kot tudi po vaških. Navedeni okolji imata namreč sebi lastne posebnosti, na 

katere moramo biti vaditelji pozorni in psa nanje privaditi. 

4.1.1 Splošen opis veščin vodenja psa vodnika 

Dejstvo je, da se psi v okolju odlično orientirajo, vedno najdejo pot domov, natanko vedó, da 

so določeno pot že prehodili, človeku ali slepemu pomagajo držati smer hoje, saj se gibljejo 

ravno (po sredini pločnika ali na levem robu). Našteto so nekakšne naravne sposobnosti psa, 

ki jih je treba v procesu šolanja nadgraditi, izpopolniti, da postanejo psu vedenjska slika in 
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omogočijo uporabo psa v vsakem okolju. Z izkušnjami se pes nauči voditi v različnih okoljih 

in nikakor ni vezan samo na znano, slepemu domače okolje. 

Proces šolanja doda naravnim sposobnostim psa naučene veščine, ki se postopno in dosledno 

utrjujejo ter mu sčasoma postanejo njegova druga narava – ustavljanje oziroma nakazovanje 

konca in začetka pločnika, ustavljanje pred stranskimi ovirami (oglasne table, drogovi, 

zabojniki, ljudje in drugo), ustavljanje pred talnimi ovirami (udori, zapore na cesti, kabli in 

drugo), nakazovanje višinskih ovir (zapornice, okna, drevesne veje in drugo). 

Pes je naučen, da se pred oviro, mimo katere ne zmore odpeljati slepega, ne da bi pri tem 

moral očitno spremeniti smer ali hitrost gibanja, ustavi. Slepi z belo palico preveri, čemu se je 

pes ustavil, identificira oviro in psu poveljuje, naj mu poišče optimalno pot, da bo oviro obšel 

in nadaljeval v smeri gibanja, ki ga vodi k cilju. Najpogostejše ovire, ki zahtevajo odmik od 

smeri hoje, so na pločnikih ali prehodih parkirani avtomobili, obsežne cestne zapore, skupine 

ljudi, zapornice in drugo. Če pes presodi, da lahko oviro varno obide z najmanjšim odmikom 

od začrtane poti, ovire ne bo nakazal. 

Prav tako proces šolanja psa vodnika usposobi poiskati »cilje«, ki jih slepi pogosto potrebuje 

– prehod za pešce, semafor, vrata, vhod, izhod, klop, prosti stol, nabiralnik, bankomat, 

blagajna, stopnice in drugo ter nekatere zgradbe – pošta, banka, trgovina, zdravnik in drugo. 

Prvi sklop ciljev pes posploši in jih najde, nakaže v različnih okoljih, zadnji sklop pa je 

odvisen od okolja, v katerem bo pes s slepim skrbnikom živel. Tovrstni cilji se pri psu še 

dodatno utrdijo v času prenosa v okolju slepega. 

Z željo, da je življenje slepega s psom vodnikom še preprostejše, psa vodnika navadimo hoje 

na raztegljivem povodcu izključno po levi strani, kulturnega srečevanja s psi, neodzivnosti na 

druge živali (mačke, golobe, konje in drugo), opravljanje potrebe na povelje, po zaključku 

hranjenja prinese skledo, prinašanje predmetov (bela palica, povodec, ključi in drugo), 

neodzivnosti na po tleh ležečo hrano in drugo.  

4.1.2 Posebnosti dela psa vodnika v urbanem okolju 

Ni dvoma, da imajo različna okolja lastne posebnosti. Vaditelj jo prepozna na informativnem 

razgovoru in jo upošteva v zaključnih fazah priprave psa vodnika.  

Najizrazitejša posebnost urbanih okolij – kolesarske steze, ki jih manjši kraji, vasi nimajo, in 

kolesarji, ki so za slepe precej nevarni, saj jih je zelo težko slišati. Psa vodnika priučimo, da se 
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ne sme gibati po kolesarski stezi (razen v izjemnih primerih – kadar mora obiti oviro na 

pločniku in bi hoja po cestišču pomenila slepemu še dodatno nevarnost), krožni tokovi, ki 

zahtevajo močno koncentracijo psa in vodnika, številčnost psov na malem prostoru, ki so 

pogosto prosti in motijo psa vodnika, očesni stiki mimoidočih, radovednežev in drugo. Prav 

tako psa naučimo pravilnega vstopa in izstopa iz avtomobila, vlaka in avta (taksi službe).  

4.1.3 Posebnosti dela psa vodnika na vasi ali v manjšem kraju 

Tudi psi razlikujejo razgibanost velikega mesta in umirjenost manjšega kraja. Navadno jih 

bolj utrudi delo/vodenje po mestnih središčih, saj za varno vodenje potrebujejo zelo veliko 

energije zaradi številnih okoljskih dejavnikov – ovire (talne, stranske, višinske), hrup, 

množica ljudi, različne vonjave in drugo. Omenjeni dejavniki se pojavijo tudi v manjših 

mestih, vendar niso toliko nakopičeni in trajni, pes pa dobi priložnost, da se odpočije.  

Manjši kraji in mesta imajo nekaj, česar ne srečamo v velemestih – pse, ki goreče branijo 

posest in se zaganjajo v mimoidoče, tako v ljudi kot pse, ter odprte ceste, zato mora pes 

vodnik znati strogo hoditi/voditi po levi strani vozišča, ne glede na možno zavijanje ceste, 

nagib in podobno. 

4.2 Pes vodnik kot element nebesedne komunikacije 

Ne videti in hkrati varno, zanesljivo hoditi po poteh, ki jih življenje zahteva, ni čisto 

preprosto. Pogosto zahteva zelo veliko poguma, močno osredotočenost, veščino orientacije in 

mobilnosti. S sodelovanjem slepega naredi pes vodnik poti varnejše, krajše in bolj sproščene. 

Slepi in pes vodnik sta tim, zanašata se drug na drugega, ustvarjata harmonijo gibanja. Pes 

vodi, opaža in nakazuje, slepi posluša, usmerja in preverja. Naloga slepega je zavedanje poti, 

naloga psa pa je zanesljivo in varno vodenje. Slepi in njegov pes sodelujeta, komunicirata in 

se razumeta. 

Iz zapisanega ugotovimo, da psu vodniku delamo krivico, ko ga poimenujemo »element 

nebesedne komunikacije«. Ne nazadnje je pes živo bitje, ki ga je nemogoče enačiti s 

semaforjem, prometnim znakom ali belo palico. Naš namen ni in ne more biti psa vodnika 

degradirati v hladen in neživljenjski pripomoček, čeprav ga v to kategorijo uvršča ZZZS s 

svojo klasifikacijo psa vodnika kot »medicinsko-tehničnega pripomočka«. 

Psa vodnika prištevamo med elemente nebesedne komunikacije zato, ker pes vodnik v svoji 

značilni delovni opravi, to je v tako imenovanem vodilu z rdečim križem, okolici sporoča, da 
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pelje človeka, ki je slep ali slaboviden, zato se od udeležencev v cestnem prometu in 

mimoidočih pričakujeta večja previdnost in strpnost. Blažič zapiše, da je osnovna značilnost 

znaka, da obstaja namesto nečesa drugega in s tem na nekaj opozarja ter je sredstvo 

komunikacije (Blažič, 2000, str. 25).  

Izkušnje potrjujejo, da pes vodnik okolici nebesedno sporoča potrebo po večji obzirnosti, 

potrpežljivosti, pazljivosti, sočasno pa tudi samostojnost tima slepi-pes. In prav element 

samostojnosti, neodvisnosti pripomore k odločitvi slepega za psa vodnika. 

Na tem mestu želimo poudariti, da pri delu s psom vodnikom opažamo, da naša družba nujno 

potrebuje ozaveščanje, informiranje o primernem pristopu k slepim, prav tako o načinu, kako 

slepi doživljajo okolje, saj se precejšnje število videčih izogiba stikov s slepimi ali gredo pri 

svojih poskusih v drugo skrajnost in so pretirano vsiljivi. Vir številnih dnevnih vsiljivih zagat 

ali nasprotno, izogibanja, je nepoznavanje potreb in sposobnosti slepih. Menimo, da bi družba 

in pristojne institucije morale storiti velik in glasen korak pri ozaveščanju o problematiki 

slepih že pri otrocih – vrtci, šole (integriran pouk je začetek), potrebne bi bile množične akcije 

informiranja in drugo. 

Med delom s psom vodnikom se nam še prepogosto dogaja, da nas (dobromisleči) mimoidoči 

vlečejo skozi prehode, pripeti se celo, da nam iztrgajo »volan« vodila iz rok in podobno. Po 

drugi strani pa čakamo na prehodu za pešce z dvignjeno belo palico, ne da bi kdorkoli ustavil, 

niso redki vozniki, ki nam pred nosom parkirajo avto na prehod, zaposleni v lekarni, ki 

prepričujejo, da naš pes nima kaj iskati z nami v prostoru in podobno. Nedopustno, žaljivo, 

brezobzirno. 

4.3 Pes vodnik kot terapevt 

Ni skrivnost, da ima življenje s psom številne pozitivne blagodejne učinke na zdravje 

skrbnikov psov. Ti so v povprečju veliko bolj zdravi, saj imajo zaradi gibanja na prostem 

izboljšan imunski sistem, psi lahko pomagajo pri odpravljanju zdravstvenih težav (visok krvni 

tlak, psihične stiske, nizka samozavest in še številne druge), skrbniki psov so navadno bolj 

ekstravertirani, empatični, čustveni in podobno (Lovrinović, 2012). Pse lahko uporabljamo za 

različne namene, ki izboljšujejo življenje ljudi – psi so terapevti in pomagajo pri izboljšanju 

motoričnih sposobnostih, otrokom dvigujejo samopodobo skozi program R.E.A.D. (otroci 

berejo psu, ki jih ne kritizira, temveč ima vlogo motivatorja, nekoga, ki sprošča), psi 

pomagajo invalidom, opozarjajo gluhe na zvoke iz okolja, odkrijejo raka, pomagajo starejšim 
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premagati samoto, zaznajo padec inzulina, delajo z otroki, ki imajo motnje avtističnega 

spektra, iščejo ponesrečene ali pogrešane in drugo. Različnost vlog, ki ji redko katera živalska 

vrsta lahko parira.   

Anketa k diplomski nalogi Elementi nebesedne komunikacije pri delu in v interakciji s slepimi 

in slabovidnimi uporabniki psov vodnikov (Sunčič Zanut, 2011) potrjuje domnevo, da imajo 

psi vodniki v življenju svojih slepih skrbnikov izrazito socialno vlogo, ki najpogosteje teče v 

pozitivno smer.  

Namreč prav vsak anketiranec je psa vodnika označil za najboljšega prijatelja, ki mu pomaga 

ohranjati samostojnost. Od tod izpeljemo, da slepi uporabniki po pomembnosti izpostavijo 

socialno vlogo psa vodnika, saj prijateljstvo s psom postavljajo na prvo mesto. Po pomenu 

sledi element neodvisnosti, ki jo pes vodnik prinese slepemu ter je predvsem vloga psa 

vodnika pri omogočanju lažje mobilnosti. Nato znova sledijo predvsem socialne vloge, saj 

številnim slepim pomeni pes most do drugih ljudi, prav tako so psa označili za psihoterapevta, 

za bitje, ki jim pomaga preživeti težke dni, nekoga, ki posluša in ne sodi (ibidem., str. 63).   

Skratka pes tudi v svoji vlogi psa vodnika izpolnjuje poslanstvo pomagati, nadgraditi in tudi 

izboljšati dnevni ritem. Izkušnje kažejo, da pes vodnik s prihodom v družino slepega njeno 

razgibanost izboljša, razbremeni marsikatero napetost, vpliva na skupne dejavnosti in 

omogoči samostojnost uporabnika. 

5. Zaključek 

Referat smo postopno pripeljali k njegovemu zaključku. Naš namen je bil, da z vsako spisano 

vrstico bralcu postopno razkrijemo raznolikost vlog psa vodnika in njegov izjemni vpliv na 

kakovost življenja slepe osebe. Omeniti velja, da se tovrstne teme dotikajo samo redki članki, 

strokovne lahko preštejemo na prste ene roke. Od kod izvira tovrstno nezanimanje za opisano 

področje, ostaja skrivnost. Ostanejo samo ugibanja – morda slepi živijo preveč v senci lastnih 

zidov, morda videča družba ostaja slepa za problematiko slepih, morda so psi vodniki novost 

na naših ulicah in so le redke posameznike spodbudili k razmišljanju in še bi lahko naštevali. 

Prav tako je naš namen spodbuditi različne profile strokovnjakov, da se prebudijo in naredijo 

korak proti problematiki slepih, ki bo nam videčim pomagala razumeti temó, dala smernice 

primernemu pristopu do tistih, ki so prikrajšani za videnje, saj želimo razumeti, kako slepi in 
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slabovidni dojemajo okolje, ki jih obdaja, katera čutila so tista, skozi katera najučinkoviteje 

ponotranjijo zunanji svet, in podobno.  

Ne nazadnje je naša srčna želja dvigniti kakovost bivanja slepih. Prepričani smo, da smo se s 

šolanjem psov vodnikov temu cilju približali. Naši psi vodniki so dodana vrednost svojim 

slepim skrbnikom. Omogočajo jim samostojnost, navdajajo jih s samozavestjo, nudijo jim 

brezpogojno pripadnost in ljubezen, osvobodijo jih osamljenosti … Možnosti je toliko, 

kolikor je slepih uporabnikov. Prav vsakemu slepemu njegov pes nudi posebno podporo. 

Brez dvoma je že zdavnaj napočil čas, da videči spregledamo in omogočimo slepim zaživeti s 

polnimi pljuči, tako kot si sami želijo. Dovolj je sprenevedanja, nujno je zavedanje besed, ki 

jih je zapisala Helen Keller: »Drama slepote ni v njej sami, pač pa v odnosu družbe do nje.« 

Spremenimo odnos. Začnimo s sprejemanjem, razumevanjem in uvidom.  
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