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SPOZNAJMO IN UPOŠTEVAMO MIRITVENE SIGNALE: 

 Zehanje (tudi pokazatelj stresa) 

 Priklon (tudi pokazatelj vabila na igro) 

 Obračanje glave, pogled stran, sklanjanje glave 

 Obračanje telesa stran, upogibanje telesa (mačka) 

 Dviganje tačke, nastavljanje zadka 

 Mežikanje, uhlji so postavljeni nazaj 

 Vohanje po tleh 

 Pes se pomika zelo počasi 

 Stopicanje na mestu (tudi signal stresa) 

 Oblizovanje usten 

 Pes zamrzne (se ne premakne) 

 Obstanek na mestu, uleganje, usedanje,  

 Se obnaša kot norček, kot klovn 

 Urinira 

 Norčavo gleda, da se mu moramo nasmehniti 

 

SVARILNI ZNAKI – šel si predaleč  

 Toga stoja psa, teža je na prednjih okončinah 

 Pes strmi v drugega (fiksira), pogled od strani s spuščeno glavo 

 Hitro približevanje – v ravni črti 

 Naježena dlaka (viher, celotno hrbtišče) 

 Telo je napeto 

 Oči so odprte, da se vidi beločnica 

 Čobe (ustne) so privzdignjene 

 Pes “nabira” smrček 

 Renčanje  (pridušeno)– opozarjanje 

 Zaganjanje naprej 

 Kazanje zobovja 

 Dotikanje nekaterih delov nasprotnika 

 Uhlji pomaknjeni naprej 

 Trda hoja z dvignjenim repom, trd nepremičen rep, le konica se ziblje 

 



 
 

 

GROZIM – bolje da odideš 

 Močno renčanje s privzdignjeno ustnico 

 Zaganjanje v psa 

 Močno lajanje 

  

VZNEMIRJENJE 

 Vznemirjenje (lahko si ga razlagamo kot pozitivni ali negativni stres) se akumulira 

 Pozitivni in negativni dogodki se zbirajo v vedru vznemirjenosti 

 Da se nivo vznemirjenosti zniža na normalno stanje lahko traja tudi do več kot 72 ur  

 

Umirjen pes je srečen pes!  
Umirjen, nevtralen odziv prinese nizek nivo vznemirjena oziroma stresa in varuje psa pred 

razvijanjem nezaželenih vedenj in ohranja zdravo psihično stanje psa. 

 

 

 

METODE UMIRJANJA: 

 DOVOLJ PASIVNEGA POČITKA  

Mladiček rabi do 20 ur spanja, odrasel pes pa 16 ur. Da pes dobi res kvaliteten počitek, mu pomagamo 

z omejitvijo gibanja (kletke, plac, posebna soba…). Tako ga zaščitimo pred okolico in pred samim seboj 

 

 PROTOKOL UMIRJANJA  

POČITEK

UMIRJENE 
AKTIVNOSTI

PROTOKOL 
UMIRJANJA



 
Psa nagrajujemo za umirjena vedenja. Ko pes umirjeno leži (bok na stran, gobček na tleh), umirjeno 

stopimo do psa in brez besed položimo pred smrček hrano (briket, meso – odvisno s čim ga hranite). 

Nato se umirjeno in brez besed umaknem. Če pes ostane na mestu, poje hrano in nadaljuje s počitkom, 

ga čez čas ponovno nagradim. Če ustane in gre za nami, ker si želi še hrane, ga ignoriram, dokler se spet 

ne umiri in uleže. Takrat ponovim postopek. Sčasoma pes poveže vzrok za nagrajevanje in s tem 

spodbujate umirjena vedenja.  

 

 UMIRJENE AKTIVNOSTI  

Umirjene aktivnosti so, ko psa mentalno zaposlimo, vendar imajo te aktivnosti nizek energijski nivo. 

KONG, KOSTI, ŽVEČKE, DENTAL IGRAČE, »ŠNOFLE«, MISELNE IGRE, PUZZLE…  

 

 BALDRIJANOVE, BACHOVE KAPLJICE, GLASBA 

 MASAŽE 

 

METODA TTEAM  

 Sprva metoda namenjena konjem  

 Povezovanje uma in telesa 

 TTEAM – TELLINGTON TOUCH ZA VSE ŽIVALI 

 Duševne in vedenjske težave psov  

 Za izvajanje ne rabiš biti mojster 

 Prebujeno stanje uma – povečuje sposobnost učenja pri živali 

 

 

 

 

TOČKE IZVAJANJA DOTIKOV 

 

 

 

 

 

 

Poznamo 3 stopnje dotikov:  

1. Najnežnejši – primerjava nežnega dotika kazalca na našo veko 

2. Srednji – uporabljamo na nebolečih, manj občutljivih mestih 

3. Najmočnejši – redko uporabljamo pri psih 



 
 

 

 

DOTIKI:  

    osnovni prijem                       skodelica                          sestavljen prijem 

    

 

 

TIPI MASAŽE:  

cik cak                                                            tarantela                                                       ušesni dotik  

 

 

UŠENI DOTIK 

 


