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POVZETEK 

 

Diplomsko delo se osredotoĉa na pripravo osebe s slepoto za pridobitev psa vodiĉa. 

Ţival, ki je najbolj primerna za vodenje, je pes. Pes vodiĉ ni hišni ljubljenĉek, temveĉ 

osebi s slepoto sluţi kot pripomoĉek pri gibanju. Da bo vodenje uspešno, je potrebno 

sodelovanje med osebo s slepoto in njenim psom vodiĉem. Zakonska doloĉila 

opredeljujejo kdo je upraviĉen do psa vodiĉa, ter kakšni so kriteriji, ki jih mora 

uporabnik izpolnjevati. Oseba s slepoto se preko intenzivnega treninga pripravlja na 

pridobitev psa vodiĉa. Trening vsebuje delo z vaditeljem psa, trening v domaĉem 

okolju, ter skupne treninge s psom in z vaditeljem. Uspešno opravljen konĉni izpit je 

eden izmed pogojev, ki mora biti opravljen, da oseba s slepoto pridobi psa vodiĉa. 

Tiflopedagog nudi osebi s slepoto pomoĉ in podporo na razliĉnih fazah. Njegov vpliv 

je lahko razviden ţe v sami pripravljenosti osebe s slepoto na podroĉju orientacije in 

mobilnosti, samostojnosti, socialnih in vsakdanjih vešĉinah. Tiflopedagog prav tako 

sodeluje z vaditeljem psa, ter pri samem procesu treninga nudi osebi s slepoto 

pomoĉ in podporo. Po pridobitvi psa vodiĉa se oseba s slepoto obrne na 

tiflopedagoga za njegovo pomoĉ pri uĉenju zahtevnih in novih poti. 
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SUMMARY 
 

The focus of this seminar paper is on preparing persons with visual impairment for a 

guide dog. A dog is an animal that is best suited for guidance. A guide dog is not a 

pet, but serves as an aid in movement. Collaboration between the person with 

blindness and her or his guide dog is needed in order to conduct a successful 

guidance. Legal acts define who is entitled to a guide dog, and what the criteria the 

user has to meet are. A person with blindness is with intensive training preparing to 

obtain a guide dog. Training includes working with a dog trainer, training at home and 

a joint training with a dog. A successful completion of the final exam is one of the 

conditions that must be accomplished for a person with blindness to obtain a guide 

dog. Orientation and mobility specialist provides persons with blindness help and 

support at various stages. Its impact can be seen in orientation and mobility, 

independence, social and everyday skills of the person with blindness. Orientation 

and mobility specialist also works with a dog trainer, and provides persons with 

blindness help and support in the very process of training. After obtaining a guide 

dog, a person with blindness turns to orientation and mobility specialist for help in 

learning new and difficult routes. 
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1 UVOD 

 

Spretnosti samostojnega gibanja poveĉujejo posameznikovo samozavest in 

samospoštovanje, izboljšujejo njegovo telesno drţo, napredovanje v grobi in fini 

motoriki, ter moţnosti pridobivanja priloţnosti za komunikacijo z okoljem. Poveĉujejo 

lastno samostojnost v vsakdanjem ţivljenju in vplivajo na poveĉane moţnosti za 

zaposlitev. Zaradi vseh naštetih razlogov je gibanje še kako pomembno v ţivljenju 

slehernega posameznika (Zovko, 1994). 

Pri gibanju ima vid eno izmed glavnih vlog. Preko vidnega kanala dobimo najveĉ 

informacij o tem ali se gibljemo v pravo smer, kakšen je teren po katerem gremo, 

vidimo kaj je pred nami, vidimo in prepoznamo morebitne ovire in tako dalje. Vse 

naštete informacije so torej posamezniku najlaţje dostopne s pomoĉjo vida. Kadar pa 

nam vidni kanal onemogoĉa sprejem teh informacij, pa se je potrebno osredotoĉati 

na druge senzorne poti. Slednje vkljuĉujejo sluh, tip ter ostala ĉutila.  

Tako osebe s slepoto in slabovidnostjo za razliko od videĉih pri gibanju uporabijo 

predvsem kombinacijo ostalih ĉutil. Osebe s slepoto in slabovidnostjo za laţje 

samostojno gibanje uporabljajo vrsto tehnik. Ena izmed njih je hoja s psom vodiĉem. 

Da je takšna tehnika hoje lahko uspešna, je potrebno uskladiti dva kljuĉna 

»elementa« - psa in njegovega uporabnika, v tem primeru osebo s slepoto. Ljudje 

imajo zmotno prepriĉanje o tem, da je pes vodiĉ tisti, ki prevzame veĉino 

odgovornosti pri vodenju osebe s slepoto.  

Ţal pa pes ni »ţivi navigacijski sistem«. Ni dovolj, da uporabnik poda na primer 

naslov ulice ter priĉakuje, da ga bo pes magiĉno pripeljal do cilja. Pri procesu 

vodenja gre namreĉ za sodelovanje tako enega, kot drugega. Torej tako psa, kot tudi 

osebe s slepoto. Da pa lahko ta proces zaţivi v polni meri, mora oseba s slepoto 

imeti doloĉena znanja in vešĉine. 

Diplomsko delo se osredotoĉa na pripravo osebe s slepoto na pridobitev psa vodiĉa. 

Zanimalo me je, katere pogoje mora oseba s slepoto izpolnjevati, da lahko dobi psa 

vodiĉa. Prav tako me je zanimalo, katera so tista znanja in vešĉine, ki jih mora 

posameznik imeti ali pridobiti. Tako kot obstajajo kriteriji, da lahko pes postane »pes 

vodiĉ«, obstajajo tudi kriteriji za doloĉitev primernosti njegovega uporabnika. Kateri 

so tisti kriteriji, ki jim mora potencialni uporabnik psa vodiĉa zadostovati? Pri pripravi 

osebe s slepoto na pridobitev psa vodiĉa, je tiflopedagog eden izmed tistih, ki v veliki 
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meri pripomore k uspehu. Opisana je njegova vloga pri posameznih fazah priprave 

uporabnika na pridobitev psa vodiĉa. Priprava na pridobitev psa vodiĉa se namreĉ ne 

zaĉne šele z oddajo vloge oziroma prošnje za dodelitev psa vodiĉa. Oseba s slepoto 

mora doseĉi doloĉen nivo samostojnosti, samozavesti in pripravljenosti, ki poslediĉno 

vodijo k ideji o psu vodiĉu. Doloĉene vešĉine, ki so potrebne za skrb psa se ne 

nauĉimo kar ĉez noĉ, temveĉ so povezane z vešĉinami, ki jih posameznik usvaja dalj 

ĉasa, ter jih tekom ţivljenja ponotranji. Vse osebe s slepoto teh vešĉin, pogojev in 

kriterijev ne izpolnjujejo, in zato vse osebe niso primerni kandidati za pridobitev psa.  
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2 ORIENTACIJA IN MOBILNOST 

 

Pojma orientacija in mobilnost oziroma gibanje lahko definiramo na veĉ naĉinov. 

Zovko (1994) orientacijo opredeli, kot proces izkorišĉanja senzornih podatkov za 

umestitve poloţaja v prostoru in odnosa osebe do predmetov v okolici, pomembnih 

za orientacijo, in nasprotno. 

Pod pojmom »gibati se« najprej razumemo sposobnost osebe s slepoto, da se 

uspešno premika in da samostojno obvladuje oddaljenost od izhodišĉa do 

doloĉenega cilja (Zovko, 1994). Ob pojmu orientacija in gibanje se uporablja tudi 

termin mobilnost. Pri slednjem je mišljena »mentalna orientacija«. To je sposobnost 

posameznika, da prepozna okolico in njene prostorske in ĉasovne odnose. Mobilnost 

lahko delimo na dve sestavini – mentalno orientacijo in telesno gibanje. 

Preko vida dobimo veĉino informacij, ki nam omogoĉajo, da se lahko prosto gibljemo 

v nekem prostoru (oţji ali širši okolici). Tako se navadno ne opiramo toliko na druga 

ĉutila, saj nam vid poda zadostno koliĉino informacij za brezskrbno orientacijo in 

gibanje v ţeleni smeri. Osebe s slepoto pa za pridobivanje informacij pri orientaciji in 

gibanju uporabljajo preostala ĉutila, ter za samostojno hojo uporabljajo razliĉne 

tehnike in pripomoĉke. 

POGOJI ZA USPEŠNO ORIENTACIJO IN MOBILNOST 

Da sta orientacija in mobilnost uspešni, mora oseba s slepoto imeti razvito: 

 Ustrezno funkcionalno znanje, 

 ustrezne vešĉine, 

 uspešno dojemanje odnosov v okolici, 

 uspešno prilagajanje svojega znajdenja in gibanja v okolici, 

 obvladovanje intelektualnih in duševnih procesov (Zovko, 1994). 

Poznamo štiri temeljne metode gibanja oseb s slepoto: 

 hoja s pomoĉjo videĉega vodiĉa 

 hoja s pomoĉjo bele palice 

 hoja s pomoĉjo elektronskih pomagal 

 hoja s pomoĉjo psa vodiĉa (Zovko, 1994, str. 17) 
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V svojem diplomskem delu se bom posvetila zadnji metodi gibanja – hoji s pomoĉjo 

psa vodiĉa. 
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3 PES VODIČ 

 

»Pes je domaĉa ţival, ki je ĉloveku najbolj blizu. Pes in ĉlovek sta namreĉ zaveznika 

ţe tisoĉletja, o tem lahko razberemo iz številnih virov. Zakaj torej pes in ne katerakoli 

druga ţival? Obstajajo tudi dokazano bolj inteligentne ţivali od psa, tako kot sta na 

primer delfin ali opica. Vendar, delfin ţivi v vodi in je tako neprimeren za vodenje 

ĉloveka. Opica pa ni domaĉa ţival, prav tako ni dovzetna za podrejanje ĉloveku« 

(Kuhtiĉek, 1977, str. 581). Z nekoliko karikiranim opisom ţivali avtor razloţi zakaj je 

ravno pes tisti, ki je primeren za vodenje oseb s slepoto.  

»Pes je bil in ostaja eden izmed najpopolnejših orientacijskih pomagal oseb s 

slepoto.  Z njegovo pomoĉjo se oseba giblje hitreje in varneje« (Kuhtiĉek, 1977, str. 

583). Pes vraĉa osebi s slepoto del izgubljenega vida in samozavest. Vendar je 

vrednost psa v veliki veĉini  odvisna od orientacijskih sposobnosti  osebe s slepoto 

(Kuhtiĉek, 1977). Gibanje s psom vodiĉem od osebe s slepoto zahteva dobro 

orientacijo v prostoru in poznavanje poti po kateri sta namenjena. 

»Ĉlovek se s psom ne more sporazumevati z besedami. Bistvo dresure psa je v tem, 

da se uporabljajo tako imenovani pogojni refleksi, ki delujejo na psiho psa. Pogojni 

refleksi se ustvarijo  z izmenjujoĉimi pohvalami in kaznimi« (Kuhtiĉek, 1977, str. 581). 

Psi vodiĉi gredo skozi program treninga, pri katerem se nauĉijo osnovnih ukazov ter 

se spoznajo z ovirami, na katere bodo pri vodenju pozorni. 

3.1 ZGODOVINA URJENJA PSOV VODIČEV 

 

Iz poslikav jam, iz fresk iz drugih umetniških in literarnih del je razvidno, da so osebe 

s slepoto pri gibanju kmalu zaĉele uporabljati pripomoĉke. Prvi pripomoĉek je bila 

navadna palica, ki je sluţila kot »podaljšek« rok in je posameznika opozarjala na 

ovire, ter ga šĉitila pred nevarnostmi (NJ Council of the Blind, 2011). Ne moremo 

natanĉno doloĉiti ĉasa, kdaj so se pojavili prvi psi vodiĉi. »Vzporedno z uporabo bele 

palice so zaĉeli uporabljati tudi pse vodiĉe« (Zovko, 1994, str. 14). Sodelovanje med 

psom in ĉlovekom se je zaĉelo ţe v prazgodovini. Takratni ĉlovek je prišel do 

spoznanja, da ima pes dobro razvit sluh in vonj, ter da je odliĉen v lovu na ţivali in 

prav tako v zašĉiti pred ostalimi ţivalmi. 
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Coon (1915, v Blasch, Wiener in Welsch, 1997) navaja podobe psov v vlogi vodiĉa, ki 

so razvidni iz starodavnih kitajskih slik, na stenah Pompejev in Rembrandtovih 

jedkanic iz 17. stoletja. Ko se je ĉlovek skozi  ĉas razvijal v interakciji z ţivalmi, se je 

nauĉil, kako nekatere izmed njih tudi udomaĉiti. To še posebno velja za pse. Ljudje 

so vpeljali druţbo psa v njihove domove, delovna mesta in v vloge »terapevtov« 

(McCardle, 2011).  

Ĉlovek je iz razliĉnih razlogov zaĉel psa ceniti in obratno. Tako je tudi pes »ugotovil«, 

da mu ĉlovek lahko nudi hrano in zavetje (Zovko,1994). Kljub temu, da so skozi 

zgodovino ţe uporabljali pse kot vodiĉe, pa se je sistematiĉno urjenje psov uveljavilo 

šele po prvi svetovni vojni. Zovko (1994) navaja, da je v ĉasu prve svetovne vojne 

naraslo število oseb s slepoto. V tem ĉasu so Nemci zaĉeli dresirati alzaške pse 

ovĉarje naprej za prenašanje pošte, nato pa za vodenje oseb s slepoto. V Nemĉiji je 

bila leta 1923 ustanovljena organizacija za pse vodiĉe. V Veliki Britaniji pa je bilo 

društvo za pse vodiĉe ustanovljeno leta 1934. 

Blasch, Weiner in Welsh (1997) kot kljuĉno osebo v Zdruţenih drţavah Amerike 

izpostavijo Dorothy Harrison Eustis, ki je kot vzrediteljica nemških ovĉarjev leta 1925  

imela priloţnost opazovati nekaj programov v Nemĉiji, kjer so trenirali pse vodiĉe. Po 

vzoru evropskih programov, je tudi sama prišla na idejo o treniranju enega izmed 

svojih psov za vodenje osebe s slepoto. Njen poskus se je izkazal za uspešnega, 

zato se je bolj intenzivno posvetila delu na tem podroĉju. V Zdruţenih drţavah 

Amerike so nato zaĉeli ustanavljati in razvijati prve šole za pse vodiĉe (Blasch, 

Weiner in Welsh, 1997 ). 

3.2 VZAJEMEN ODNOS MED PSOM IN OSEBO S SLEPOTO 

 

»Gibanje s psom zahteva od osebe s slepoto aktivno sodelovanje« (Mršić, 1995, str. 

77). Pri tej tehniki vodenja je potrebno upoštevati, da sta pomembna oba udeleţenca 

v procesu – tako oseba s slepoto, kot tudi pes vodiĉ. Zmotno je prepriĉanje, da ima le 

pes pomembno vlogo. Potrebno se je zavedati, da je oseba s slepoto tista, ki daje 

psu ukaze, po katerih se slednji ravna. Oba v enaki meri prispevata h konĉnemu 

rezultatu; uspešnemu in varnemu gibanju od toĉke A do toĉke B. Tako lahko 

govorimo o vzajemnem odnosu. 
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»Psi pomoĉniki za slepe in slabovidne osebe so nauĉeni, da: vodijo osebo po znanih 

poteh, nakazujejo ovire in talne ovire na poti, nakazujejo semaforje, prehode za 

pešce, delo na cesti, vodijo skozi vrata, vodijo osebo na pošto, v trgovino, k 

zdravniku, na delo...« (Pes moj prijatelj, 2012). Lahko reĉemo, da so to naloge psa 

vodiĉa. 

»Psi vodiĉi se odzivajo na specifiĉne ukaze, ki jih poda uporabnik z glasom ali z 

roĉnimi signali. Psi pri vodenju uporabijo podobno tehniko oziroma naĉin gibanja, po 

katerem deluje tudi tehnika videĉega vodiĉa. V urbanih podroĉjih pes vodiĉ vodi 

osebo s slepoto od zaĉetka do konca ulice. Tam se pes ustavi ter nakaţe na 

menjavo površine, na primer iz ploĉnika na cesto. Pes vodiĉ v tem primeru poĉaka na 

ukaz, ki je lahko naprej, levo ali desno. Po glasovnem napotku se pes premika v 

zahtevani smeri« (Blasch, Weiner in Welsh, 1997, str. 261-262).  

Oseba s slepoto, ki uporablja psa vodiĉa, je tako imenovana uporabnik. Izraz 

uporabnik nakazuje na medsebojni odnos, ki je potreben za kvalitetno delo pri tej 

tehniki vodenja. Uporabnik mora narediti kar je potrebno, da ga lahko pes kvalitetno 

vodi. Uporablja ukaze, pohvale, spodbude in tudi obĉasne kazni. Vse za dosego 

ţelenega cilja.  

Naloge uporabnika so, da »poda konkretna navodila, ki usmerijo psa do doloĉene 

toĉke. Vendar so za to potrebni doloĉeni predpogoji. Uporabnik se mora v okolju, v 

katerem se nahaja, pravilno orientirati, pri tem pa uporabljati orientacijske vešĉine, ki 

jih kombinira z vešĉinami ravnanja s psom vodiĉem« (Blasch, Weiner in Welsh, 1997, 

str. 262). 

Blasch, Weiner in Welsh (1997) omenjajo, da preden uporabnik poda ukaz za 

»naprej«, mora le ta najprej oceniti oziroma presoditi stanje v prometu. To lahko 

naredi preko informacij, ki jih dobi po zvoĉni poti tako, da posluša semafor, posluša 

vozeĉa se vozila, prepoznava tišino in le kaj mu ta sporoĉa. Za odloĉitev o na primer 

preĉkanju ceste je odgovoren uporabnik. On je tisti, ki poda iniciativo za preĉkanje, in 

ne pes. Uporabnik se mora v skladu z navodilom oziroma danim ukazom hkrati 

obrniti v pravilno smer ţelenega gibanja. 

Oseba s slepoto je torej odgovorna za usmerjanje psa in dajanje navodil. To lahko 

dela tako, da prevzame glavno vlogo v ekipi pes-ĉlovek, se orientira po svojih 

http://www.pesmojprijatelj.si/aktualno/clanek/psi-vodici-slepih
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mentalnih mapah, zagotavlja pohvalo in skrbi za psa. S timskim delom in druţenjem 

s psom, oba ustvarita posebno vez prijateljstva in zaupanja (Guide Dogs for the 

Blind, 2011). Zavedati se je potrebno, da mora oseba s slepoto za pridobitev psa 

vodiĉa obvladati razliĉne vešĉine in imeti doloĉena znanja ter predstave o okolici, kar 

pomeni, da vsakdo ni primeren kandidat za pridobitev psa vodiĉa. 

3.3 PES VODIČ: MEDICINSKO-TEHNIČNI PRIPOMOČEK 

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2009) definira medicinsko-tehniĉne 

pripomoĉke kot »sredstva, potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. 

Pravico do medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov doloĉata Zakon o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega 

zavarovanja«. 

»Na osnovi teh predpisov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavlja 

zavarovanim osebam uresniĉevanje pravic do medicinsko-tehniĉnih pripomoĉkov v 

breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natanĉneje so vrste pripomoĉkov ter 

bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen 

posamezni medicinsko tehniĉni pripomoĉek, s pooblastili, postopki za uveljavljanje 

pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s 

šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi« (Pravica 

do medicinskih pripomoĉkov, ZZZS, 2009). 

Veliko videĉih ljudi psa vodiĉa vse preveĉkrat zamenjuje s hišnim ljubljenĉkom. 

Študentka s slepoto, ki ima psa vodiĉa ţe štiri leta, opozarja, da vse preveĉ ljudi psa 

vodiĉa boţa in z njim vzpostavlja oĉesni stik. Tako se pes zmede in postane 

nepozoren pri vodenju. Potrebno se je zavedati, da je pes vodiĉ s svojo znaĉilno belo 

oprsnico, na delu. Svojega uporabnika vodi in ni le na sprehodu (Petanĉiĉ, 2013).  

 

3.4 TRENING PSA VODIČA 

 

V Sloveniji nimamo ustanove, ki bi sistematiĉno pouĉevala pse vodiĉe, to vlogo so 

prevzeli posamezniki z licencami. »Psa vodiĉa za slepe osebe ali psa pomoĉnika za 

osebe, ki so gibalno ali kako drugaĉe senzorno ovirani, lahko usposabljajo samo 
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inštruktorji-vaditelji, ki so ĉlani ene izmed šol psov vodiĉev pri Svetovni in Evropski 

zvezi psov vodiĉev (IGDF/EGDF) in pri svojem delu uporabljajo Evropske standarde 

EGDMS (European Guide Dog Mobility Standard). Omenjeni standardi opredeljujejo 

kako program šolanja teĉe, tako za vaditelja kot uporabnika psa pomoĉnika« 

(Slovensko zdruţenje inštruktorjev, 2011). Sistematiĉno urjenje pa za razliko od 

Slovenije poteka na hrvaškem, kjer se center Silver ukvarja z vzrejo in treningom 

psov vodiĉev in treningom njihovih uporabnikov. V centru sami vzrejajo pse razliĉnih 

pasem. Ob rojstvu izberejo primerne mladiĉe, ki jih po osmih do desetih tednih dajo v 

oskrbo prostovoljnim druţinam. Druţine poskrbijo za osnovno socializacijo psa, 

higienske navade, dnevne rutine ter navajanje na ţivljenje z lastnikom. Ko pes 

dopolni eno leto se vrne v center, kjer zaĉne s  treningom, ki traja pribliţno osem 

mesecev. Trening psa zajema vaje poslušnosti, zaznavanje robnika in stopnic, obhod 

ovir, iskanje prehodov za pešce, avtobusnih postajališĉ ter vodenje v prometu. Pes 

se mora prilagajati samostojnosti, sigurnosti in hitrosti osebe s slepoto. Temu se 

predvsem posveĉajo v zadnji fazi šolanja psa, ko instruktor z uporabo preveze za oĉi 

simulira hojo osebe s slepoto. Tako se pes odvadi vidne komunikacije z 

uporabnikom. Zanaša se na njegove geste in govorno komunikacijo. Ko pes opravi 

trening se zaĉne individualno delo skupaj z uporabnikom. To traja šest tednov; pet 

tednov v njihovem centru in en teden v uporabnikovem okolju. Ves ĉas urjenja psa 

pa se uporabnik na pridobitev pripravlja tudi individualno z vaditeljem. 
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4 PRIPRAVA OSEBE  

 

Oseba s slepoto se lahko na pridobitev psa vodiĉa pripravlja tako rekoĉ ţe od malih 

nog. Zaĉne se ţe s prilagajanjem na slepoto. S prilagajanjem se namreĉ zaĉne 

rehabilitacijski proces, ki zajema tudi vse kompenzacijske spretnosti. Slednje 

vsebujejo uĉenje vsakdanjih vešĉin, socialnih vešĉin, skrbi zase, usvajanje tehnik 

orientacije in mobilnosti in uporabo pripomoĉkov. Uspešno obvladovanje navedenih 

vešĉin je pomembno, kadar se oseba s slepoto odloĉi za psa vodiĉa.  

Oseba s slepoto, ki se je odloĉila za psa vodiĉa, mora poleg kompenzacijskih 

spretnosti izpolnjevati tudi druge pogoje in ustrezati zahtevanim kriterijem. Pred 

zaprositvijo za dodelitev psa vodiĉa, je zato dobro, da se seznani s kriteriji in pogoji, 

ki so vnaprej doloĉeni. Nekatere kriterije oziroma pogoje lahko oseba s slepoto ţe 

izpolnjuje (na primer primerna starost, bivališĉe, okulistiĉno stanje, ugodni bivalni 

pogoji in tako dalje), druge pogoje pa izpolni tekom procesa pridobivanja psa vodiĉa 

(na primer usvajanje podajanja ukazov). 

4.1 ZAKONSKA DOLOČILA  

 

Pridobitev psa vodiĉa za slepo ali slabovidno osebo v Sloveniji je mogoĉa na podlagi 

izpolnjevanja doloĉenih kriterijev, ki jih predpisuje Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije (ZZZS, 2009). 

Pri uveljavljanju pravic do psa vodiĉa slepih se upoštevajo pogoji, ki so doloĉeni v 

 Sklepu o kriterijih za dodelitev psa vodiĉa slepih in  

 Pravilniku o preizkusu psa vodiĉa slepih (ZZZS, 2009). 

 

4.1.1 KRITERIJI ZA PRIDOBITEV PSA VODIČA 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je na podlagi 22. ĉlena in doloĉil 64. 

ĉlena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja podal Sklep o kriterijih za 

dodelitev psa vodiĉa slepih (2011), ki doloĉa:  

1. Okulistiĉna stališĉa 
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2. Psihofiziĉne in splošne pogoje 

3. Kinološke kriterije 

4. Kriterije, ki jih morajo izpolnjevati psi vodiĉi 

5. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati vaditelj psa vodiĉa 

 

Prvi trije kriteriji se nanašajo na kandidata, ki zaprosi za psa vodiĉa, torej na osebo s 

slepoto, zato se bom v nadaljevanju podrobneje posvetila le tem.  

1. OKULISTIĈNA STALIŠĈA 

 Zavarovana oseba ima pravico do dodelitve psa vodiĉa, ĉe gre za osebo s 

slepoto po definiciji slepote z ustreznimi psihofiziĉnimi lastnostmi in 

bivalnimi pogoji (Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiĉa slepih, 2011). 

2. PSIHOFIZIĈNI IN SPLOŠNI POGOJI 

 Praviloma naj bi bila oseba polnoletna in poslovno sposobna. Izjeme so 

zavarovane osebe, ki ţivijo skupaj s starši. Polnoletna oseba oz. starši (ĉe 

gre za mladoletno osebo) morajo izpolnjevati naslednje pogoje: ustrezna 

ĉustvena stabilnost (v zadnjih dveh letih niso imele kliniĉnih teţav), kritiĉen 

odnos do zasvojenosti (ne trpijo zaradi zasvojenosti, ali pa so po 

uspešnem zdravljenju obdrţali kritiĉno distanco), sprejem sobivanja s 

psom, kot trajen odnos. 

 Obvladovanje samostojnega gibanja brez pomoĉi drugih oseb, fiziĉna 

sposobnost obvladovanja psa tudi v kritiĉnih primerih. 

 Ĉe Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na katerikoli stopnji 

uvajanja ugotovi, da oseba ne ustreza tem kriterijem lahko ta proces 

prekine.  Pri osebi, kateri je bilo uvajanje prekinjeno, se le to lahko 

nadaljuje ob ponovnem izpolnjevanju pogojev. Ĉe je bil pes med tem 

ĉasom dodeljen drugi osebi, dobi novega.  

 Ob nepravilni uporabi oz. neprimernem ravnanju se lahko psa vodiĉa slepi 

osebi odvzame. O tem odloĉa Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije.  
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 Zavarovana oseba dobi psa vodiĉa v uporabo. V primeru smrti ali 

prenehanja uporabe se psa lahko dodeli drugemu uporabniku (Sklep o 

kriterijih za dodelitev psa vodiĉa slepih, 2011). 

3. KINOLOŠKI KRITERIJI 

 Oseba s slepoto mora imeti pozitiven odnos do psov. Pes vodiĉ je namreĉ 

spremljevalec, druţabnik in prijatelj in ne le pripomoĉek za olajšano 

gibanje. S pridobitvijo psa se mora strinjati vsa druţina. 

 Oseba s slepoto mora za psa skrbeti in mu zagotavljati: prehrano, 

negovanja, ĉišĉenje, veterinarsko oskrbo in redne sprehode. 

 Oseba s slepoto je dolţna zavarovati psa za poškodbo oziroma škodo, ki bi 

jo pes storil ljudem ali stvarem. V primeru, da oseba s slepoto po svoji 

krivdi izgubi psa, ni upraviĉena do drugega najmanj od izteka 6 let od 

pridobitve, razen ĉe je oseba s slepoto imela psa zavarovanega tudi za 

primer bolezni ali smrti v korist lastnika, to je Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije. 

 Pes mora ţiveti v stanovanju ali hiši. Pesjak je lahko le obĉasna oblika 

bivanja. 

 Ĉe bo oseba hodila s psom vodiĉem v sluţbo ali šolo, mora imeti ustrezno 

soglasje delodajalca ali šole. 

 Oseba s slepoto se mora udeleţiti vseh oblik organiziranega usposabljanja 

in izpopolnjevanja za psa vodiĉa slepih, ki vkljuĉuje udeleţbo slepe osebe. 

 V primeru nenadne ali predĉasne smrti psa vodiĉa mora zavarovana oseba 

predloţiti veterinarsko poroĉilo o vzroku smrti. 

 Nadzor nad uresniĉevanjem kinoloških pogojev izvaja Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 Pravice, odgovornosti in dolţnosti slepe (zavarovane) osebe, ki sta jih 

doloĉila Zavod in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije so v izjavi, 

ki jo podpiše zavarovana oseba ob dodelitvi psa (Sklep o kriterijih za 

dodelitev psa vodiĉa slepih, 2011). 

 

4.1.2 POGOJI ZA PRIDOBITEV PSA VODIČA 

Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiĉa slepih (2005), 21. ĉlen o usposabljanju 

zavarovane osebe s slepoto doloĉa pogoje za pridobitev psa vodiĉa, ki so naslednji:  
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 Usposabljanje zavarovane osebe s slepoto je razdeljeno na veĉ delov. Poleg 

splošnih naĉel usposabljanja je treba imeti do vsake slepe osebe tudi 

individualni pristop. 

 Oseba s slepoto mora usvojiti vsa povelja, ki jih pes obvlada. 

 Potrebno je tudi delo z druţinskimi ĉlani slepe osebe, ki morajo vedeti, kaj pes 

obvlada, kakšna je njegova vloga, kaj pomenijo povelja in podobno. Druţinski 

ĉlani se morajo nauĉiti, da ne bodo imeli vidnega stika s psom. Ne smejo mu 

dajati priboljškov. S psom naj bo predvsem oseba s slepoto, ki si mora ĉim 

bolj pomagati sama. 

 Oseba s slepoto naj v ĉasu usposabljanja dela v svojem kraju, kjer bo pes 

opravljal izpit. Pogoj je, da pes dobro obvlada »domaĉe« proge in da ga 

oseba s slepoto ţe dovolj dobro pozna. 

 Oseba s slepoto mora samostojno obvladati hojo po poteh, ki jih potrebuje in 

kjer jo bo kasneje vodil pes (Pravilnik o vsebini preizkusa psa vodiĉa slepih, 

2005). 

Iz Pravilnika in Sklepa o kriterijih lahko torej izlušĉimo pogoje. Ki jih mora oseba s 

slepoto izpolnjevati, da je upraviĉena do dodelitve psa vodiĉa. Poleg doloĉenih 

psihofiziĉnih kriterijev (osebe, druţine in okolja) mora oseba tudi uspešno zakljuĉiti 

trening oziroma opraviti zakljuĉni izpit s psom vodiĉem. 

 

4.1.3 POSTOPEK ZA UGOTOVITEV PRIMERNOSTI UPORABNIKA 

Preden oseba s slepoto dobi psa je potrebno ugotoviti ali ustreza doloĉenim ţe prej 

omenjenim kriterijem in pogojem. Postopki za ugotovitve primernosti uporabnika so 

zelo razliĉni, in se razlikujejo od drţave do drţave, kakor tudi po posameznih šolah 

znotraj iste drţave.  

V postopku se pridobijo podatki o osebi in njegovi druţini, bivalnih pogojih in 

izkušnje, ki jih ima potencialni uporabnik s psom. Prav tako so pomembni podatki o 

finanĉnih pogojih, ki opredeljujejo ali bo lastnik psa lahko skrbel za psa vodiĉa in mu 

po potrebi zagotovil ustrezno medicinsko oskrbo (Guide Dogs of America, 2013). 

Kljub temu se naĉeloma vsi posluţujejo podobnih zahtev oziroma postopkov. Slednji 

vsebujejo naslednje elemente: 

 pisna zahteva, 
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 starostni kriterij, 

 zdravstveni pregled, 

 obisk instruktorja na domu, 

 neformalen razgovor, intervju, 

 pogovor in vaje gibanja instruktorja in kandidata, 

 instruktor poda mnenje in predloge (Zovko, 1998). 

Zovko (1998) omeni, da mora kandidat, ki se ţeli vkljuĉiti v program usposabljanja in 

dobiti psa vodiĉa, najprej podati pisno zahtevo odgovorni instituciji. Pri nas je lahko to 

Zveza slepih in slabovidnih. Zahteva se posreduje centru za vzgojo psov vodiĉev, 

ĉigar strokovna sluţba pridobi ostale podatke o kandidatu. Upoštevati se mora tudi 

doloĉen starostni kriterij. Oseba naj ne bi bila mlajša od 18 let. Vĉasih oseba ni smela 

bit starejša od 50 let, vendar so to starostno omejitev ukinili oziroma mejo dvignili. 

Poseben kriterij obstaja za osebe, ki imajo poleg slepote druge zdravstvene teţave –

na primer sladkorno bolezen ali epilepsijo, so gibalno ovirani in tako dalje. Ko v 

centru dobijo osnovne podatke od kandidata in ko kandidat opravi tudi zdravstveni 

pregled, jih inštruktor v imenu centra obišĉe na domu. Tako dobi nek uvid v 

kandidatovo domaĉe fiziĉno in druţinsko okolje. Inštruktor s ĉlani druţine opravi 

neformalen razgovor oziroma intervju prav tako pa tudi s kandidatom. S slednjim 

opravi pogovor posebej med sprehodom, tako lahko med tem opazuje tudi 

kandidatovo sposobnost orientacije in mobilnosti. Na tem neformalnem razgovoru 

inštruktor odgovori na kandidatova vprašanja in oceni njegove spretnosti (Zovko, 

1998). 

Nato sledi analiza inštruktorjevih opaţanj o kandidatu. Preko analize pridobljenih 

podatkov (o sposobnostih kandidata, o druţini, njegovi okolici in drugih) in njegovih 

osebnih opaţanj, instruktor formulira mišljenje o ustreznosti kandidata, o moţnostih, 

ter poda svoje mnenje centru (ki usposablja pse vodiĉe), da poda odloĉitev ali je 

kandidat primeren za pridobitev psa ali ne. To oceno poda Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, na katerem je konĉna odloĉitev ali bo oseba dobila psa vodiĉa 

ali ne. 

V Sloveniji je zakonsko doloĉen le konĉni izpit pred komisijo. Po konĉanem šolanju 

psov vodiĉev in psov pomoĉnikov sledijo izpiti, ki jih opravijo inštruktorji in tudi 
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uporabnik psa, vsak zase. V aktivni delovni dobi psa morajo uporabniki opravljati 

redni letni preizkus delovne kondicije psa vodiĉa in njega samega (ZZZS, 2009). 

Šole za pse vodiĉe skrbno ocenijo vse osebe, ki se prijavijo v ţelji pridobitve psa 

vodiĉa (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). Kot ţe prej omenjeno, razne šole variirajo v 

naĉinu in postopku ocenjevanja primernosti potencialnega uporabnika. 

»Tiflopedagog ima pri ocenjevanju primernosti uporabnika pomembno vlogo. On je 

tisti, ki poda oceno o mobilnosti osebe s slepoto. Ocena naj bi vkljuĉevala 

koordinacijo, ravnoteţje, moĉ, orientacijske vešĉine, zmoţnost poravnave v skladu z 

zvokom prometa, zmoţnost osebe, da si opomore ĉe postane neorientirana« 

(Blasch, Weiner, Welsh, 1997, str. 272). 

Blasch idr. (1997) izpostavijo pomembnost podatkov o okolju v katerem se oseba s 

slepoto giblje oziroma se bo gibala. Podatki o dnevnih rutinah so zaţeleni, saj veliko 

povedo o potencialnem kandidatu. Razkrijejo splošne sposobnosti, osebnostne 

lastnosti, obĉutek za odgovornost in zmoţnost presojanja ter pravilnih odloĉitev. 

»Ĉe ima potencialni uporabnik ostanke vida, tiflopedagog posreduje informacije o 

tem, kako ti ostanki vida, pripomorejo h gibanju tega posameznika. Pri tem se 

upošteva najbolj primerna svetloba in ĉas dneva, ki je najbolj primeren za potovanje 

in podobno« (Blasch, Weiner in Welsh, 1997, str. 273). 

Poznamo veĉ naĉinov za ocenjevanje primernosti uporabnika za psa vodiĉa. Sledeĉa 

tabela predstavlja enega izmed vprašalnikov o evalvaciji primernosti potencialnega 

uporabnika psa vodiĉa po Blasch, Weiner in Welsh (1997). 

Tabela 1. Vprašalnik o evalvaciji primernosti potencialnega uporabnika psa vodiĉa 

(Blasch, Weiner in Welsh, 1997) 

1. RAZVOJ KONCEPTOV/ 
ZMOŢNOST UĈENJA 

Ali potencialnemu uporabniku 
konceptualni razvoj oziroma vizualni 
spomin omogoĉa, da razume neznano 
okolje, ĉe mu ga nekdo opiše? 

Razume osnove konfiguracije kriţišĉa? 

Obstajajo kakšni deficiti na podroĉju 
abstraktnega mišljenja ali motoriĉnih 
sposobnosti? 

Kako bi opisali uporabnikov nivo uĉenja? 
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Druga opaţanja: 

2. MOTORIĈNE VEŠĈINE / 
TELESNA DRŢA IN GIBANJE 

Ali potencialni uporabnik hodi brez 
dodatne opore (na primer razne proteze, 
ortopedski pripomoĉki...)? 
 

Ali pri gibanju uporablja obe roki in nogi? 

Ali potencialni uporabnik kaţe 
nepravilnosti pri drţi, hoji, ali ravnoteţju? 

Se pri hoji navadno nagiba proti eni 
strani (ga vedno vleĉe na primer levo 
stran)? 

Ali mu vešĉine fino motorike omogoĉajo 
nadevanje ovratnice, povodca na psa 
vodiĉa? 
 

Opis tempa in ritma hoje v okolju, kjer ni 
ovir? 

Druga opaţanja: 

3. FIZIĈNI FAKTORJI 
/VZDRŢLJIVOST 

Ima potencialni uporabnik fiziĉne 
omejitve, ki vplivajo na njegovo 
sposobnost mobilnosti? 

Se hitro utrudi? 

druga opaţanja: 

4. VEŠĈINE POTOVANJA Se potencialni uporabnik sedaj giblje 
varno z uporabo bele palice? 

Uporabnikove vešĉine hoje z belo palico 
(konsistentnost uporabe, tehnike...) 

Se potencialni uporabnik pri gibanju 
zanaša na orientacijske toĉke? 

Ali prepozna in upošteva menjavo 
površin tal (granitne kocke, asfalt, 
trava,ploĉnik, cesta...)? 

Ali potencialni uporabnik dobro izkoristi 
informacije, ki jih dobi preko razliĉnih 
senzornih poti za namene orientacije? 
 

Je sposoben naĉrtovati ter izpeljati 
doloĉeno pot, ter se po isti poti vrniti tudi 
nazaj? 

Ali si pri orientaciji pomaga z drugimi 
napravami (npr, kompas, gps sistemi…) 
 

Druga opaţanja: 
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5. PREĈKANJE CESTE / ANALIZA 
PROMETA 

Je potencialni uporabnik zmoţen na 
podlagi poslušanja prometa se usmeriti 
in se poravnati vzdolţ ploĉnika? 

Razlikuje in prepoznava razliĉne 
prometne oznake (na primer ve kdaj 
naleti na prometni znak, semafor, ali 
zaporo ceste)? 

Je sposoben oceniti primeren ĉas za 
preĉkanje ceste oziroma kriţišĉa? 
 

Ali je potencialni uporabnik zmoţen 
ponovno najti ploĉnik (ĉe preveĉ zaide s 
poti)? 

Ali zna poiskati pomoĉ, ĉe je potrebno? 

Je potencialni uporabnik pri preĉkanju 
samostojen, ali se veĉkrat zanaša na 
pomoĉ ostalih? 

Druga opaţanja: 

6. VEŠĈINE REŠEVANJA 
PROBLEMOV 

Se potencialni uporabnik zaveda kdaj 
zaide s poti?(zaide z glavne na stransko 
pot, diagonalno preĉkanje ceste, 
neţeleni in nepredvideni ovinki /obvozi, 
na dovozne poti...)  

Ali zaznava neţelene obrate pri zavijanju 
pod kotom 90 stopinj? 

Kakšne so njegove vešĉine reševanja 
problemov? 

Kako se odzove, ko naleti na oviro? 
 

Zna poiskati pomoĉ,  ko oziroma ĉe 
naleti na oviro? 

Druga opaţanja: 

7. OKOLJE Opis uporabnikovega okolja v katerem 
se vsakodnevno giblje in potuje. 
  

Opis potencialnih teţav pri potovanju. 

Kakšnim potovalnim obmoĉjem in 
oblikam javnega prevoza je uporabnik 
izpostavljen? 

Druga opaţanja: 

8. SAMOZAVEST/ MOTIVACIJA/ 
OSEBNOSTNE LASTNOSTI 

Je potencialni uporabnik samozavesten? 
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Je suveren pri samostojnem gibanju z 
belo palico? 

Je uporabnik stabilen in odgovoren? 

Njegove zmoţnosti sodelovanja? 

Opis uporabnikove nivo motivacije v 
zvezi treninga orientacije in mobilnosti 

Ali je ideja o psu vodiĉu uporabnikova 
lastna? 

Druga opaţanja: 

9. OSEBA S SLABOVIDNOSTJO Ima potencialni uporabnik ostanke vida? 
  

Ali pri gibanju uporablja svoj vid? (v 
kakšni meri, v katerih pogojih oziroma 
okolišĉinah?) 

Ali uporabnikovi ostanki vida pripomorejo 
k samostojnemu gibanju ali ga ovirajo? 

Druga opaţanja: 
 

10. MNENJE TIFLOPEDAGOGA Pribliţno koliko ĉasa treninga orientacije 
in mobilnosti ste imeli z uporabnikom? 

Kdaj ste sodelovali s potencialnim 
uporabnikom? 
 

Je po vašem mnenju uporabnik dober 
kandidat za pridobitev psa vodiĉa? 

Menite, da bi uporabnik ob sprejetju 
potreboval posebne metode uĉenja oz. 
kašne specifiĉne treninge? 

Druga opaţanja: 
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5 TRENING OSEBE S SLEPOTO OZIROMA UPORABNIKA PSA 

VODIČA 
 

Da bi oseba s slepoto zadostila vsem pogojem za dodelitev psa vodiĉa mora opraviti 

trening, na katerem jo vaditelj oziroma inštruktor pripravi na stik s psom, nauĉi 

ravnanja s povodcem, ovratnico in ostalimi pripomoĉki, dajanja navodil in podobno. 

Sledi konĉni izpit, na katerem oseba s slepoto in njen pes prikaţeta usvojene 

vešĉine. 

5.1 POTEK TRENINGA 

 

Zakonsko je doloĉeno, da mora vaditelj osebo s slepoto usposabljati 15 delovnih dni 

(najmanj 5 ur na dan), od tega najmanj pet delovnih dni v okolju, kjer ţivi oseba s 

slepoto. Usposabljanje poteka dvakrat na dan (dopoldne in popoldne). Prvi konec 

tedna, ko vaditelj pusti psa vodiĉa pri osebi s slepoto, mora pes skupaj z vaditeljem 

preţiveti pri tej osebi. Uvajanje lahko praviloma traja le do 30 koledarskih dni. Ĉe 

traja usposabljanje dlje, mora vaditelj o tem predhodno pridobiti soglasje Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. Po odobritvi s strani Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije lahko zakljuĉno preizkušnjo opravlja oseba s slepoto. Po 

konĉanem usposabljanju vaditelj pošlje konĉno poroĉilo na podlagi katerega Zavod 

za zdravstveno zavarovanje poravna obveznost za šolanega psa vodiĉa slepih 

(Sklep o kriterijih za dodelitev psa vodiĉa slepih, 2011). 

Zovko (1998) omeni pomembnosti drţe in upravljanja povodca. Oseba s slepoto se 

mora nauĉiti pravilnega rokovanja s povodcem ter pravilne drţe rok. Vse to se najprej 

uĉi s pomoĉjo vaditelja in brez psa. Z vaditeljem vadita osnovne ukaze kot so pojdi, 

stoj, naprej, levo, desno in tako dalje. Ob podajanju ukazov mora oseba s slepoto 

imitirati glas in ton vaditelja. Vaditelj hkrati ob verbaliziranju ukazov pokaţe tudi kako 

naj pri tem drţi roko, kam stopi z nogo... Kot ţe reĉeno, se prva stopnja in osnove 

zaĉnejo brez navzoĉnosti psa. Vlogo psa vodiĉa prevzame vaditelj. Oseba s slepoto 

se nauĉi: 

 Pravilne drţe povodca 

 Pravilnega premika stopal 

 Pravilnega podajana verbalnih ukazov skupaj s premiki rok 
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Pomembno je, da vaditelj vadi z uporabnikom korak za korakom. Ko uporabnik 

obvlada te vešĉine (osnovne ukaze) se vaje nadgrajujejo z razliĉnimi ovirami. Preden 

oseba s slepoto dobi psa, mora obvladati in biti dobro seznanjena z naĉinom, kako 

psu natakniti ovratnico ter ga pravilno negovati in ĉesati. 

Zovko (1998) opiše, kako sledijo treningi skupaj s psom. To so navadno sprehodi po 

okolici, ki je uporabnikom poznana, je mirna vendar vseeno ima še dovolj prometa, 

da se pes in uporabnik navadita na takšne zvoĉne situacije. Ob nadzoru oziroma 

spremljavi vaditelja in njegovi podpori se ob sprehodih vadijo ukazi (levo/desno, 

naprej/stoj…). Postopoma se pomoĉ vaditelja zmanjša. Tako se doseţe 

samostojnost osebe s slepoto v uporabi psa vodiĉa. Kljuĉni trenutek je, ko kandidat 

»ugotovi«, da je lahko popolnoma samostojen s psom, da dobro sodelujeta. To vpliva 

na uporabnikovo samozavest in motivacijo. Nadaljujejo s treningi, ki se po teţavnosti 

stopnjujejo (nakupovanje, povratek domov, gibanje po mestu…). 

PRIMER POTEKA PRIPAVE OSEBE NA PRIDOBITEV PSA VODIČA V 

SLOVENIJI 

»Osebo s slepoto oziroma zavarovanca, ki nam je doloĉen s strani Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije spoznamo ţe prej. Spoznamo se z druţino, 

ogledamo si okolje, kjer bo pes ţivel, okvirno se dogovorimo o prenosu. Tako je 

oseba s slepoto in njegova druţina vsaj delno pripravljena na prihod psa. Kmalu po 

opravljenem izpitu pes zapusti prehodni dom in odpeljemo ga na uvajanje k novemu 

vodniku, ki je opremljen z navodili ter telefonskimi številkami v primeru teţav. Prenos 

opravlja eden izmed inštruktorjev, saj bi se kuţa teţje navadil in sprejel novega 

vodnika to je osebo s slepoto, ĉe bi bil inštruktor hkrati oseba, ki vodi prenos. V 

prenosu inštruktor osebo s slepoto nauĉi »uporabe« psa pri vodenju ter mu pomaga, 

da se on in druţina s psom ĉim bolje ujamejo na vseh ravneh. Pravimo, da je to 

najteţji del procesa. V res kratkem ĉasu moramo slepega nauĉiti vsega kar pes 

obvlada. Oseba s slepoto in druţina se morajo zavedati kaj je pes, kako razmišlja, 

morajo ga znati negovati, hraniti, skrbeti za fiziĉno kondicijo, poznati povelja, jih 

pravilno uporabljati. Na koncu uvajanja se ponovno sreĉamo s komisijo na izpitu kjer 

se preverja delo osebe s slepoto in psa, poslušnost in teorija. Po opravljenem izpitu 
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dobi oseba s slepoto psa vodnika v uporabo, zaveţe se, da bo z njim ravnal kakor je 

doloĉeno v pravilniku.« (Zanut, 2009).  

5.2 USPEŠEN TRENING, KOT POGOJ ZA PRIDOBITEV PSA VODIČA 

 

»Po konĉanem šolanju psov vodiĉev in psov pomoĉnikov sledijo izpiti, ki jih opravimo 

inštruktorji in tudi uporabniki psa, vsak zase« (Slovensko zdruţenje inštruktorjev, 

2011). To je tudi pogoj za dokonĉno pridobitev psa vodiĉa.  

Dokler oseba s slepoto ne opravi konĉnega preizkusa, se ne sme gibati sama s psom 

vodiĉem. Vsi izhodi so pod nadzorom inštruktorja oziroma vaditelja psa. Po 

konĉanem treningu inštruktor posreduje svoja opaţanja in poroĉilo Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. Nato sledi konĉni preizkus pred komisijo, kjer 

tako oseba s slepoto, kot tudi pes vodiĉ prikaţeta nauĉene vešĉine (Pravilnik o 

vsebini preizkusa psa vodiĉa slepih, 2005). 

Uspešno opravljen konĉni preizkus je namreĉ tudi pogoj za pridobitev psa vodiĉa. 

Preizkus se prilagaja posamezniku. Nikjer ni namreĉ natanĉno predpisana pot, ki jo 

mora uporabnik prehoditi skupaj s psom. V Pravilniku o vsebini preizkusa psa vodiĉa 

slepih (2005) je zapisano, da mora pes osebo s slepoto voditi najmanj 40 minut po 

eni ali dveh progah, ki jih bosta oba uporabljala v vsakdanjem ţivljenju. Oseba s 

slepoto mora zatorej dobro poznati pot ter vedeti, kdaj in kakšna navodila bo podala 

psu. Poleg dobrih vešĉin orientacije ter mobilnosti, mora oseba s slepoto prikazati 

dobro vodenje psa hkrati z uporabo drugih pripomoĉkov (uporaba bele palice, pasje 

ovratnice, povodca…). Prikazati mora tudi osnovna poveljstva kot so: naprej, stoj, 

okrog, skoĉi, ne, pridi sem, prostor, poĉakaj, levo, desno, ĉez cesto, ploĉnik, rob, 

klopca, vrata, stopnice, taksi, zebra, poĉasi, tempo, domov…Proga za zakljuĉno 

preizkušnjo mora biti raznolika, tako da zajema ĉim veĉ okolišĉin, s katerimi se 

sreĉuje oseba s slepoto. Oseba s slepoto lahko preizkušnjo opravlja najveĉ dvakrat. 
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6 VLOGA TIFLOPEDAGOGA PRI PRIPRAVI OSEBE S SLEPOTO NA 

PRIDOBITEV PSA VODIČA 

 

Tiflopedagog je pri pripravi osebe s slepoto na tako pomembno pridobitev kot je pes 

vodiĉ, lahko kljuĉen dejavnik. Pomoĉ tiflopedagoga pride prav v vseh fazah procesa 

pridobivanja oziroma navajanja na psa vodiĉa. Tako je njegova vloga zlasti 

pomembna še preden oseba sploh pomisli na psa vodiĉa. Tiflopedagog namreĉ 

zagotovi, da oseba s slepoto doseţe zahtevane predpogoje. Slednji se nanašajo na 

razvoj senzorike, razvoj grobe in fine motorike, razvoj orientacije in gibanja (usvajanje 

razliĉnih tehnik gibanja, ter ozavešĉanje o moţnostih za samostojno gibanje). Pomoĉ 

tiflopedagoga osebi s slepoto je predstavljena skozi tri faze.  

6.1 PRVA FAZA: PRIPRAVA OSEBE S SLEPOTO NA (PRED)POGOJE 

ZA PRIDOBITEV PSA VODIČA 

 

Pomoĉ in podpora se v fazi priprave na predpogoje kaţe na vseh podroĉjih. Od 

najbolj oĉitne orientacije in mobilnosti, do razvoja socialnih in vsakodnevnih vešĉin. 

Slednji dve podroĉji mogoĉe na prvi pogled nista tako pomembni, vendar se je 

potrebno zavedati, da je oseba s slepoto, ki je vešĉa na teh dveh podroĉjih bolj 

samostojna in bolj pripravljena na skrb oziroma na pridobitev psa vodiĉa. Samo 

pomislimo, kaj vse lahko doseţemo z urjenjem vsakodnevnih vešĉin, ki vkljuĉujejo: 

skrb zase, priprava obroka, osebna higiena in nega ter podobno. Oseba s slepoto, ki 

bo bila pri tem samostojna ter bo obvladala naštete vešĉine, bo poslediĉno tudi bolj 

izurjena pri skrbi in negi za, v tem primeru, psa. Podroĉje socialnih vešĉin pa lahko 

tiflopedagog izkoristi za to, da osebo s slepoto nauĉi komunikacije, prepoznavo 

razliĉnih socialnih situacij, sodelovanja z razliĉnimi strokovnjaki, vešĉin 

samozagovorništva, reševanja problemov in tako dalje.  

Blasch, Weiner in Welsh (1997) menijo, da naj ima oseba s slepoto, ki se odloĉa za 

psa vodiĉa, v mislih sledeĉe faktorje: osebna preferenca, ţivljenjske okolišĉine, nivo 

aktivnosti, ostanke vida, starost, zdravje in fiziĉno kondicijo ter vešĉine orientacije. 

Ĉe oseba razmišlja o psu vodiĉu, je zaţeleno oziroma smiselno, da ima le-ta pse 

rada. V primeru, da oseba goji moĉno negativna stališĉa do psov, bo v procesu 

ugotavljanja primernosti izpadla. Oseba se mora zavedati, da bo morala za psa 
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skrbeti, ga hraniti, ĉistiti za njim ter ga negovati (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). 

Blasch idr. (1997) še poudarjajo, da tiflopedagog na tej stopnji pazi, da osebi s 

slepoto poda vse informacije o psu vodiĉu. Poda naj tako prednosti kot tudi slabosti. 

Osebo s slepoto je potrebno opozoriti, da pes potrebuje nego in skrb za katero bo 

odgovoren. Avtorji so menja, da je naloga tiflopedagoga tudi, da poda informacije 

objektivno, da ne poudarja preveĉ negativnih kot tudi ne pozitivnih lastnosti. Ob 

pretiranem poudarjanju negativnih lastnosti oziroma dolţnosti, ki bi morebiti 

bremenile osebo s slepoto, lahko slednjega odvrnemo od misli o psu vodiĉu. Še 

posebno, ĉe je oseba s slepoto ţe v zaĉetku negotova. 

Pomembno je, da psu zagotovimo dovolj gibanja, saj bo le tako uĉinkovit pri vodenju 

svojega lastnika. Tako moramo imeti v mislih osebo, ki mu bo lahko to omogoĉila. Ĉe 

je pes vodiĉ primerno izurjen, bo kos tudi novim situacijam. Ĉe oseba ţivi na 

obmoĉju, kjer se poti in prometne ureditve pogosto menjajo, na primer v velikih 

mestih, je to še eden izmed pomembnih faktorjev, ki ga moramo upoštevati (Blasch, 

Weiner in Welsh, 1997). Tiflopedagog naj bo na te okolišĉine pozoren in jih upošteva 

pri posredovanju informacij vaditelju psa. Prav tako lahko osebi s slepoto nudi pomoĉ 

in podporo pri usvajanju novih poti. 

Blasch idr. (1997) so opazili, da ostanki vida prepreĉujejo uĉinkovito delo s psom 

vodiĉem. Oseba, ki se pri gibanju zanaša še na ostanke vida, bo pri gibanju 

priĉakovala ovire, jih obšla ter se ustavljala. Tako onemogoĉa psu vodiĉu uĉinkovito 

opravljanje njegovega dela, saj se neprimerno odziva na njegove znake. Avtorji 

poudarijo, da se osebe, ki imajo degenerativne oblike oĉesnih stanj, lahko ţe vnaprej 

pripravijo na pridobitev psa vodiĉa.  

Iz razliĉnih razlogov veljajo osebe pod starostjo 18 let neprimerne za kandidate za 

pridobitev psa vodiĉa. Eden izmed razlogov je, da otrokom in najstnikom manjka 

zadostne zrelosti in obĉutka odgovornosti, ki jo zahtevata skrb za psa. Kljub temu, da 

ni zgornje starostne meje pri uporabnikih psa vodiĉa, pa je potrebno imeti v mislih, da 

trening zahteva doloĉen nivo fiziĉnega napora, s katerim se starejše osebe teţko 

sooĉajo. Starejše osebe s slepoto, ki imajo moĉno ţeljo in voljo do samostojnega 

gibanja in so ohranile dobro fiziĉno kondicijo, pa lahko kljub temu dobro sodelujejo s 

psom vodiĉem. S poudarki na ohranjanju zdravja in fiziĉne kondicije, ki jo lahko 
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pripisujemo doloĉenim kulturnim vplivom, je vedno veĉ starejših oseb primernih za 

pridobitev psa vodiĉa (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). 

Potencialni uporabniki psa vodiĉa morajo biti dobrega zdravja. Ne le za ĉas treninga, 

temveĉ tudi, ko dobijo psa vodiĉa v oskrbo. Psi vodiĉi so še posebno primerni za 

osebe z diabetiĉno retinopatijo. Za osebe z sladkorno boleznijo je gibanje in 

rekreacija eden izmed naĉinov, kako sladkorno bolezen ohraniti pod nadzorom. Tako 

lahko s psom vodiĉem, ki ţe sam po sebi zahteva redno skrb in gibanje, 

pripomoremo k spodbujanju slednjega. (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). 

Blasch idr. (1997) navajajo, da so šole za pse vodiĉe opazile boljše vešĉine 

orientacije in mobilnosti ter veĉjo samozavest pri tistih osebah s slepoto, ki so imeli 

pomoĉ in podporo tiflopedagoga. Pri sprejemanju novih kandidatov za pridobitev psa 

vodiĉa, tako šole postajajo zelo pozorne na to, da imajo kandidati, zakljuĉen trening 

orientacije in mobilnosti in izkušnje s samostojnim gibanjem. Dobre vešĉine 

orientacije in mobilnosti so še posebej pomembne, ĉe ţeli oseba s slepoto pri gibanju 

biti samostojna in uĉinkovita.  

Tiflopedagog je torej tisti izmed strokovnjakov, s katerim se bo oseba s slepoto 

najprej posvetovala o moţnosti pridobitve psa vodiĉa. Pri tem se mora tiflopedagog 

zavedati, da je odloĉitev o naĉinu oziroma uporabi doloĉene tehnike stvar vsakega 

posameznika, ter da pes vodiĉ ni primeren za vsako osebo s slepoto (Blasch, Weiner 

in Welsh, 1997). Torej, ĉe vsi zgoraj omenjeni faktorji vplivajo na to ali bo oseba s 

slepoto zadostovala kriterijem in pogojem, je tiflopedagog tisti, ki na podlagi le teh 

oceni primernost potencialnega uporabnika psa.  

 

6.2 DRUGA FAZA: POMOČ OSEBI S SLEPOTO PRI PROCESU 

PRIDOBIVANJA PSA VODIČA 

 

Pri procesu pridobivanja psa vodiĉa govorimo od trenutka ko oseba s slepoto zaprosi 

za psa, pa do trenutka ko uspešno opravi konĉni izpit in s tem prevzame uradno skrb 

in lastništvo nad psom. Proces torej zajema tudi individualni trening osebe s slepoto z 

inštruktorjem, trening s psom in treninge v domaĉem okolju.  
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Vloga tiflopedagoga je pomembna pri procesu pridobivanja psa vodiĉa (Blasch, 

Weiner in Welsh, 1997) zaradi: 

 sodelovanja z osebo s slepoto, 

 sodelovanja z inštruktorjem psa vodiĉa in zaradi  

 podajanje mnenja o primernosti kandidata, ki zaprosi za psa vodiĉa.  

V tej fazi lahko tiflopedagog nudi pomoĉ tako osebi s slepoto, kot tudi inštruktorju. 

Oseba s slepoto mora pri hoji s psom vodiĉem dobro poznati in obvladati poti, po 

katerih se bosta s psom gibala. Tiflopedagog lahko skupaj z osebo s slepoto te poti 

ponovno prehodita, se posvetujeta, katera pot bi bila najprimernejša, ter izbrano pot 

dobro vadita. Poleg vsega naštetega, pa je lahko tiflopedagog vir podpore in 

spodbujanja. Tiflopedagog lahko sodeluje tudi z inštruktorjem psa. Njegovo mnenje, 

opaţanja in dodatne informacije o osebi s slepoto lahko inštruktorju zelo koristijo. 

Tiflopedagog kot strokovnjak za orientacijo in mobilnost namreĉ objektivno poda 

svojo oceno o uporabnikovih vešĉinah ter o njegovi pripravljenosti. To lahko stori na 

primer tako da izpolni vprašalnik o evalvaciji primernosti potencialnega uporabnika 

psa vodiĉa.  

V samem procesu specialist za orientacijo in mobilnost (tiflopedagog) navadno vpliva 

na osebo s slepoto na dveh ravneh:  

 Prva raven je ozavešĉanje osebe s slepoto o tehnikah gibanja, o njegovih 

moţnostih.  Anketa v The Seeing Eye  (1992 v Blasch, Weiner in Welsh, 1997) 

nakazuje, da je tiflopedagog primarni vir motivacije, ki pripomore k odloĉitvi za 

uporabo psa vodiĉa.  

 Na drugi ravni pomoĉi pa tiflopedagog nastopi kot tisti, ki zagotovi dodatno 

pomoĉ uporabniku psa vodiĉa na podroĉju orientacije (Blasch, Weiner in 

Welsh, 1997). 
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6.3 TRETJA FAZA: POMOČ OSEBI S SLEPOTO PO PRIDOBITVI PSA 

VODIČA 

 

Po konĉanem treningu se oseba s slepoto vrne domov skupaj s svojim psom 

vodiĉem. Teţave z vedenjem psa oziroma kakršnekoli teţave v zvezi s psom 

vodiĉem, oseba s slepoto navadno rešuje ob pomoĉi ustanove, ki je psa tudi 

trenirala. Takšne ovire se lahko razrešijo ţe s pogovorom preko telefona, doloĉene 

teţave pa je potrebno razrešiti tudi na mestu, torej v domaĉem okolju, kjer se 

pojavljajo (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). 

Tiflopedagog lahko pomaga osebi s slepoto spoznati, da ima le-ta teţave s svojim 

psom vodiĉem. Tako mu lahko svetuje, da vzpostavi stik s šolo oziroma ustanovo za 

pse vodiĉe, ter jih prosi za pomoĉ. Ĉe zaradi doloĉenega razloga oseba s slepoto 

tega ne ţeli storiti, in je pri tem ogroţena tudi varnost vseh udeleţenih, je naloga 

tiflopedagoga, da sam obvesti šolo za pse vodiĉe (Blasch, Weiner in Welsh, 1997). 

Osebe s slepoto, ki se veliko samostojno gibljejo navadno zaprosijo za pomoĉ 

tiflopedagoga, še posebej, ĉe je zastavljen cilj bolj zahteven. Potrebe in pomoĉ, ki jo 

nudi tiflopedagog osebam s slepoto, ki imajo psa vodiĉa, je nekoliko drugaĉna kot pri 

tistih, ki uporabljajo belo palico. Osebe s slepoto, ki uporabljajo psa vodiĉa, namenijo 

manj pozornosti taktilnim oznakam in spremembam, saj je le te teţje zaznati. Prav 

tako psi vodiĉi fiksne predmete smatrajo kot oviro, ki jo obidejo, vendar pa so razne 

zapore, klanĉine, oznaĉene spremembe površine za psa vodiĉa bistvenega pomena. 

Oseba s slepoto pri gibanju dobi informacije iz naĉina vedenja psa vodiĉa. V znanem 

okolju tako pes vodiĉ poišĉe in nakaţe doloĉene kraje (orientacijske toĉke), ki jih 

oseba s slepoto prepozna in jih uporabi za informacije (Blasch, Weiner in Welsh, 

1997). 

Naloga tiflopedagoga je, da izkoristi sposobnosti psa vodiĉa ter osebi s slepoto 

pokaţe vse prednosti, ki jih pes prinaša. Tiflopedagog ima dve pomembnejši nalogi 

oziroma dva pomembna cilja :  

 skrbi za to, da ima oseba s slepoto vsesplošno dobro razvito orientacijo v okolju in 

 po potrebi nudi pomoĉ osebi s slepoto pri uĉenju novih poti (orientacijske toĉke, ki 

bodo v pomoĉ tudi psu). 
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Trije koraki pomoĉi »Vkljuĉujejo orientacijo, trening in spremljanje. Proces se lahko 

opravi v celoti ali pa samo po posameznih delih oziroma korakih« (Blasch, Weiner in 

Welsh, 1997, str. 273). Koraki pomoĉi opisujejo, kako vse lahko tiflopedagog nudi 

pomoĉ osebi s slepoto, ko le-ta ţe ima psa vodiĉa. V poštev pridejo kadar se oseba s 

slepoto, ki ţe uporablja psa vodiĉa, odloĉi za novo pot, ki je zelo zahtevna. 

Zaĉetna orientacija pri zahtevnem okolju se navadno zaĉne s tiflopedagogom, v vlogi 

videĉega vodiĉa ter skupaj s psom. Pes vodiĉ ob ukazu »poleg« hodi zraven osebe s 

slepoto. Tak naĉin vodenja omogoĉa temeljito in veĉkratno razlago, ĉe je to potrebno. 

Ĉe tiflopedagog okolja ne pozna, je dobro, da ga najprej razišĉe sam, brez osebe s 

slepoto in njegovim psom vodiĉem. Lahko pa oseba s slepoto teren razišĉe brez psa 

vodiĉa, s pomoĉjo bele palice. Pri ogledu poti tiflopedagog in oseba s slepoto 

poišĉeta orientacijske toĉke in moţne ovire. Naloga osebe s slepoto je, da svojega 

psa vodiĉa na te orientacijske toĉke opozori. To naredi po istem principu, kot so psa 

vodiĉa trenirali v šoli; oseba da ukaz psu »sedi« ter poda pohvalo. Pes si na tak 

naĉin zapomni doloĉene toĉke, na katere bo pozoren (Blasch, Weiner in Welsh, 

1997). 

V drugem koraku (trening), tiflopedagog ostane oziroma hodi za uporabnikovo desno 

ramo, medtem ko slednji s svojim psom vodiĉem trenirata pot. Tako lahko 

tiflopedagog nadzoruje in pravoĉasno usmeri osebo s slepoto, ko se pribliţuje 

doloĉeni orientacijski toĉki. S takšnim dejanjem se oseba s slepoto izogiba napakam, 

ki bi lahko zmedle psa, ki bi si lahko pot napaĉno zapomnil. Med samo hojo 

tiflopedagog pripoveduje oziroma pot opisuje in ob koncu evalvira (Blasch, Weiner, 

Welsh, 1997). 

Zadnji korak (spremljanje) se izvaja po potrebi. Potreben je predvsem, ĉe je oseba s 

slepoto pri svoji orientaciji in mobilnosti še negotova. Tiflopedagog opazuje 

uporabnika in njegovega psa s takšne razdalje, kjer ga pes vodiĉ ne bo opazil. Prav 

tako tiflopedagog naj ne bi prehitro posegel oziroma prekinil pot, ki jo izvajata 

uporabnik in njegov pes vodiĉ (Blasch, Weiner, Welsh, 1997). »Vsi trije koraki se 

redko uporabijo v celoti (veĉino samo po posameznih delih). Namenjeni so tistim 

uporabnikom, katerih pot je izredno zahtevna in pri kateri je malo orientacijskih toĉk« 

(Blasch, Weiner in Welsh, 1997, str. 273).  
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S pomoĉjo opisanih faz lahko tiflopedagog uĉinkovito pomaga uporabniku skozi 

postopek pridobitve psa vodiĉa in mu stoji ob strani, ko se privaja na ţivljenje s psom 

vodiĉem. Faze ni potrebno upoštevati v celoti, tiflopedagogi lahko sami uporabijo le 

dele, ki se jim zdijo pomembni. Prikazano je, da se priprava na psa vodiĉa ne zaĉne 

šele, ko uporabnik vloţi zahtevo za pridobitev, ampak ţe mnogo prej.  
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7 ZAKLJUČEK 

 

Ĉe ţeli oseba s slepoto pridobiti psa vodiĉa mora ustrezati okulistiĉnim stališĉem, 

izpolnjevati psihofiziĉne in splošne ter ustrezati kinološkim kriterijem. Uspešno mora 

zakljuĉiti proces usposabljanja, kjer se nauĉi ravnati s povodcem, ovratnico ter se 

nauĉiti dajanje poveljstev. Oseba s slepoto mora samostojno obvladati hojo po poteh, 

ki jih potrebuje in kjer jo bo kasneje vodil pes. Poleg vseh naštetih pogojev in 

kriterijev, ki jih mora izpolnjevati, je pomembno, da oseba s slepoto zna poskrbeti 

zase in za svojega psa. Tako mora obvladati doloĉene vsakodnevne vešĉine, ki jih 

izuri tekom treninga skupaj z vaditeljem in psom vodiĉem. Priprava osebe s slepoto 

pa se ne zaĉne le pri treningu s psom, temveĉ ţe veliko prej. Pri pripravi osebe na 

pridobitev je pomoĉ in podpora tiflopedagoga pomembna, saj je on tisti izmed 

strokovnih delavcev, ki je v veliki meri zasluţen, da oseba pridobi ustrezne vešĉine 

orientacije in mobilnosti, razvija vsakodnevne in socialne vešĉine.  

Z diplomskim delom se odkriva še veliko dodatnih vprašanj, ki bi jih bilo potrebno 

raziskovati. Menim, da bi bilo koristno oceniti posamezna podroĉja kompenzacijskih 

spretnosti ter oceniti, katera izmed njih, v kolikšni meri, ter na kakšen naĉin vsako 

izmed podroĉij doprinese k uspešni pripravljenosti osebe na pridobitev psa vodiĉa. 
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