MALA ŠOLA
Tečaji male šole so namenjeni mladičkom in mladim psom, starim med 3. in 6. mesecem
starosti. V mali šoli se psi naučijo lepega vedenja in osnovnih povelji, ki jih morajo znati za
prijetno bivanje v svoji okolici. Poleg tega se pes socializira, kar je zelo pomembno za
uspešno sožitje z okolico. Poudarjamo pomembnost pozitivnega odnosa med vodnikom in
psom, pomen igre in pohvale.
Oprema, ki jo vodnik potrebuje v mali šoli:
- ovratnica,
- povodec,
- priboljški za nagrajevanje,
- za nagrajevanje in opravljanje posameznih vaj.
Naloga pasje male šole:
Mladega psa v obdobju treh do devetih mesecev pripravi in mu omogoči čim boljšo
socializacijo-da se navadi na svoje sovrstnike v mali šoli in na ostale odrasle pse. Prav tako
spoznava veliko novih ljudi in se na njih navadi, kar pomeni da v prihodnosti ne bo imel težav
s spoznavanjem novih ljudi. V času obiska male šole pes spoznava tudi nova okolja in
situacije in si s tem spoznavanjem širi obzorja in svoje znanje okolice.
Cilj male šole:
Vodnikom oziroma lastnikom psov pomaga pri pravilni vzgoji mladička ter pri težavah in
problemih odraščajočih psov, poleg tega pa jih tudi pripravi na kasnejše in resno šolanje
odraslih psov. Vaje so zasnovane tako, da pomagajo vodniku krepiti avtoriteto, saj je vodnik
tisti, ki ga mora pes upoštevati in je vodja »krdela«. Ob vsem tem pa mladički spoznavajo
tudi osnove poslušnosti skozi igro.
Izvedba vaj

a) Teoretični del
 poreklo psa in razvoj kinologije,
 psi, njihova uporabnost in poreklo pasem,
 nega. prehrana in zdravstveno varstvo psov,
 prirojene lastnosti psov in njihova naravni značaj,
 psihologija šolanja in metode šolanja psov,
 oprema psa za šolanje in obleka vodnika.,
 pomen šolanega psa pri izvajanju lova,
 priprava psa na učno uro,
 odnos vodnika do psa,
 vzgoja mladega psa in spoznavanje lovišča in urbanega okolja.
b) Praktični del
Vaje se izvajajo na vadišču, da se mladički počutijo dobro in radi sodelujejo, saj so vaje
zasnovane tako, da pripomorejo k temu. Šolanje poteka v skupini, problemi se rešujejo
individualno. V zadnjih urah pa sevaje izvajajo v urbanih naseljih. V urbanem okolju se je
potrebno izogibati gneči, konicam v prometu itd.
1 vaja : Srečanje s skupino ljudi na prometni ulici
Vodnik se z navezanim psom sprehaja po prometni ulici. Na znak izpraševalca morata pes in
vodnik prečkati prehod za pešce. Tu je nujno potrebno upoštevati vse prometne predpise,
vodnik lahko prečka prehod na semaforiziranem križišču ali na prehodu za pešce označenim
z zebro.

Pes mora ves čas izvajanja vaje, prostovoljno spremljati vodnika tako da ne zateguje
povidca. Pogoj za opravljeno vajo je neprizadeto obnašanje psa pri srečevanju z
mimoidočimi.
Vodnik se bo pri izvajanju vaje srečal z pešci, ki bodo naprej izbrani, pes pri srečanju z njimi
ne sme kazati obremenjenosti in mora delovati ravnodušno. Skupino s katero se vodnik in
spremljevalni pes srečata, sestavlja 6 oseb oziroma pešcev, oseba iz skupin se pri srečanju
pozdravi z vodnikom, pes pa mora v tem času neprizadeto in mirno sedeti ali ležati ob
vodniku.
2 vaja : Srečanje z kolesarjem
Po srečanju ko je pes že mimo kolesarja le ta pozvoni. Na določeni razdalji se vodnik obrne
in nadaljuje hojo proti kolesarju, ob srečanju kolesar znova pozvoni. Srečanje vodnika in
kolesarja mora potekati tako, da je pes ob srečevanju z kolesarjem vedno med njim in
vodnikom. Pes mora biti ob srečevanju z kolesarjem neobremenjen ter sproščen.
3 vaja : Srečanje z avtomobili
Vodnik se pri tej vaji srečuje z vozili, zato ponovno opozorilo na previdnost in upoštevanje
predpisov ni odveč. Z navezanim psom gre vodnik mimo več parkiranih vozil, pri hoji mimo v
enem od vozil ob trenutku srečanja z vodnikom, zaženejo motor, pri drugem vozilu ob
srečanju voznik naglo zaloputne vrata. Ob nadaljevanju hoje vodnika in psa, se poleg njiju
ustavi voznik vozila in vpraša vodnika za pot, pes ob tem srečanju ne sme stati, ampak mora
mirno sedeti ali obležati ob vodniku. Pes ob opravljanju opisane vaje, ne sme kazati nervoze
ali strahu.
4 vaja : Srečanje z tekači ali rollerji
Vodnik navezanega psa pelje po cesti oziroma poti, ne da spreminjal hitrost hoje ga prehitita
najmanj dva tekača. Ko se oddaljita na primerno razdaljo se obrneta in se zopet srečata z
vodnikom in psom. Psu ni potrebno ob tej vaji biti ob vodnikovi nogi, je pa nujno da se ob
srečevanju pes obnaša korektno. Vodnik ob srečevanju od psa lahko zahteva, da se le ta
usede ali uleže. Vaja se lahko izvaja tudi z drugimi udeleženci v prometu (skejterji in rollerji)
5 vaja : Srečanje z drugimi psi
Pri srečevanju z drugim psom se mora pes ki opravlja izpit obnašati nevtralno neprizadeto in
nikakor agresivno. Vodnik ob srečanju z drugim psom, svojemu lahko poveljuje »poleg« ali
mu izreče povelje sedi oziroma prostor, pes mora biti ob vodniku.
6 vaja : Odnos privezanega psa do živali in okolice ter njegovo obnašanje
Na znak izpraševalca gre vodnik z pripetim psom po pešpoti v naselju. Po kratko prehojeni
poti se vodnik ustavi in priveže psa na drog ali drevo, skratka na čvrst predmet v naselju, ki
psa lahko v trenutku zadrži. Vodnik se umakne iz vidnega polja psa. V času odsotnosti
vodnika, gre mimo pripetega psa drugi vodnik z navezanim psom. V času samostojnega
obnašanja pripetega psa, se le ta mora obnašati mirno brez napadalnega vedenja, brez
napenjanja vrvice na kateri je pripet, skratka neobremenjeno in mirno mora spustiti mimo
sprehajalca z navezanim psom. Tukaj je potrebno poudariti, da mimoidoči pes nikakor ne
sme biti napadalen ali agresiven.
Trajanje male šole:
20 srečanj (praktične ure dela z psom na poligonu in ure teorije, kar zajema razna poučna
predavanja o negi psa, prehrani, boleznih…). Srečanja potekajo 2x tedensko po 45 minut.
Program osnovnega šolanja je potrdila Komisija za izobraževanje in izpite na 24. seji dne
27. 2. 2018 s sklepom št. 7-1 in Komisija za strokovna vprašanja KZS na 27. seji dne 13. 4.
2018 s sklepom št. K3/27/2018.

