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Pes vodnik za slepe ljudi 
Izkušnje vaditeljice - avtorice priročnika in uporabnice  

 

Marino Kačič 

 

 

Mednarodni dan psov vodnikov je vsako zadnjo sredo v mesecu aprilu. Letos je bil to 
25. april. Na ta dan je bil v Ljubljani izdan in predstavljen po nam znanih informacijah 
prvi priročnik za uporabnike psov vodnikov. V članku poleg kratke predstavitve 
priročnika izpostavljamo konkretne izkušnje vaditeljice psov vodnikov in uporabnice 
psa vodnika. Z njima smo opravili intervju. Bralcem želimo predstaviti razliko med 
psom in psom vodnikom ter prednosti in obveznosti, ki jih prinese v družino tak pes. 

 

Pes vodnik za slepe in slabovidne ni le pes in ni le pripomoček za vodenje. Je tudi 
prijatelj, družabnik, življenjski sopotnik, ki slepemu podari celo svoje življenje, v 
katerem z vsemi svojimi sposobnostmi skrbi za njegovo varno spremljanje oziroma 
vodenje. Da je to možno, se med psom vodnikom in uporabnikom razvije prav 
posebna oblika sožitja, v kateri sta poleg simbiotične povezanosti potrebna tudi 
specifičen red in disciplina, ki se pri psu privzgojita skozi vzgojo in šolanje, pri 
uporabniku pa v času usposabljanja in učenja pred prihodom psa vodnika v njegovo 
družino. Uporabnik mora biti pripravljen in sposoben sam skrbeti za psa 24 ur na 
dan, 365  dni na leto in to v skladu z zahtevami zakonodaje in predpisov, po katerih 
mu je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) dal psa 
vodnika na uporabo (Sunčič Zanut 2018). 

 

Pravico do psa vodnika imajo polnoletne osebe (izjemoma tudi mladoletne), ki so 
glede na izgubo vida po definiciji slepote razvrščene v tretjo, četrto ali peto kategorijo. 
Kandidat mora biti poslovno sposoben, v dobri psihični in fizični kondiciji, imeti 
naklonjen odnos do živali in zadostiti kriterije mobilnosti in orientacije. Formalno 
gledano je pes vodnik v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZ-VZZ) in v Pravilih o obveznem zdravstvenem zavarovanju 
klasificiran kot medicinsko tehnični pripomoček. Zato sredstva za njegovo šolanje 
zagotovi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slepi dobijo psa vodnika v 
uporabo na podlagi okulističnega izvida in tiflopedagoškega poročila, ki predstavlja 
dokazilo tudi njihove mobilnosti (ZZZS 2018). Lastnik psa vodnika je ZZZS, ki lahko 
slepemu uporabniku psa vodnika odvzame, če ne ravna v skladu s pravili in ga dodeli 
drugemu uporabniku (Sunčič Zanut 2018). Podrobnejša pravila in postopek za 
pridobitev psa vodnika se nahajajo v priročniku. 

 

V Sloveniji se vsako leto vzgoji in izšola povprečno 2 psa vodnika za slepe. Ta 
številka postopoma narašča. Za vzgojo psov vodnikov se skorajda izključno uporablja 
pse pasme labradorec. Trenutno je v RS okrog 30 uporabnikov psov vodnikov. Če 
primerjamo to številko s potencialnimi uporabniki, ki bi imeli formalno gledano pravico 
po zakonodaji (teh je v RS okrog 3000) lahko ugotovimo, da ima v Sloveniji psa 
vodnika okrog 1 % potencialnih uporabnikov. Ocene iz tujine pa kažejo, da se za psa 
vodnika odloči od 3 do 5 %, v nekaterih državah pa do 10 %  slepih. Ta podatek kaže 
na to, da je v Sloveniji še precej prostora za vzgojo psov vodnikov. 
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Priročnik za uporabnike psov vodnikov in njihove svojce je izdala Zveza slepih in 
slabovidnih Slovenije. V njem je avtorica Alenka Sunčič Zanut  (večletna vaditeljica 
psov vodnikov) opisala: zgodovino uporabe in šolanja psov vodnikov, psiho-fizičen 
ustroj psa, vlogo družine (družinskih članov) in socialne mreže (prijateljev), specifične 
bivalne pogoje psa vodnika in natančen opis vzgoje in šolanja psa vodnika. 

 

Pobudnica, organizatorka pri izdaji priročnika in prispevka v obliki spremne besede 
pa je večletna uporabnica psa vodnika Sabina Dermota (ZDSSS 2018). Z obema 
smo za ta prispevek naredili intervju, kjer sta nam opisali poleg strokovne plati tudi 
izkušnje, dileme in nasvete z osebne plati.  

 

 

Intervju z Alenko Sunčič Zanut  (vaditeljica psov vodnikov)  

 

Kako ste prišli do odločitve, da boste vzgajali pse vodnike? 

 

Če pomislim na čisto prvi preblisk v smeri urjenja psa vodnika, se je le-ta pripetil pred 
dobrimi petindvajsetimi leti, na začetku najine (jaz in mož) kinološke poti z najino prvo 
psičko labradorko Nevo. Takrat o sami vzgoji ali šolanju psov nisem vedela še 
ničesar. Namreč, oče najine psičke Neve je bil pes vodnik. Malce nenavadno, saj 
danes pse vodnike steriliziramo oz. kastriramo, vendar v preteklosti to ni bila redna 
praksa. V tistem obdobju so pse šolali v podutiški policijski šoli, naša soseda pa je 
bila uporabnica tega kužka. Tako se je zgodil moj prvi stik s čisto pravim psom 
vodnikom. Ljubezen na prvi pogled. 

 

Glede na svoje težave z vidom sem kot skrbnica psa kar kmalu ugotovila, da so psi 
izvrstni pomočniki pri držanju smeri, izmikanju oviram in podobno. In tega so 
sposobni celo psi, ki niso sistematično usposabljani za tovrstne namene, tako kot so 
šolani psi vodniki. Pomeni, da je pes vodnik nenadomestljiv pomočnik. 

 

Nekako tretji razlog za odločitev je bil ta, da sva po letih pridobivanja znanj, številnih 
urjenjih in izkušnjah na področju reševalnih psov dosegla tisto, kar sva želela in 
potreben je bil nov izziv. Izziv, ki ga imenujemo krona kinologije - šolanje psov 
vodnikov. In tako sva z možem pred petnajstimi leti začela s šolanjem najine prve 
psičke vodnice - Alme. Trud se je obrestoval, izšolala sva vrhunskega psa. Zavod ga 
je preizkusil in dobila je naziv 'pes vodnik'. Od tu je bila pot za sledeče desetletje 
začrtana.  

 

 

Ali so kakšne razlike pri vzgoji psa vodnika in običajnega psa? Če ja, kaj je 
pomembno? 

 

Ljudje, ki jemljejo vlogo skrbnika psa z vso resnostjo in potrebno odgovornostjo le-
tega vzgajajo skorajda toliko skrbno in dosledno, kakor vaditelj vzgaja psa vodnika. 
Namreč treba je ločiti med terminoma: vzgoja in šolanje/usposabljanje psa. Pojem 
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vzgoje je širši. Z vzgojo psa učimo vedenj, ki omogočijo pozitivno vključitev tega psa 
in njegovega skrbnika v družbeno okolje. Skratka psa naučimo primernega in 
družbeno sprejemljivega, tudi zahtevanega, vedenja. Čisto vsak kuža (pes vodnik ali 
navaden pes spremljevalec) se mora nemudoma odzvati na klic skrbnika, ne sme 
nadlegovati okolice (ostalih psov, muc, živali, ljudi in podobno), mora upoštevati 
navodila in zahteve skrbnika, mora biti urejen, prijeten in takšen, ki nikogar ne 
ogroža. Omenjena vedenja sodijo na področje vzgoje. Šolanje je ožji pojem, saj se 
nanaša na specifična vedenja, ki jih zahteva vloga psa. Pes vodnik je šolan za 
specifična vedenja, na primer nakazovanje ovir, iskanje ciljev, izogibanje nevarnim 
situacijam, dlje časa trajajoče odlaganje in podobno. 

  

Seveda se skrbniki psov spremljevalcev sami odločijo, ali se bodo v vzgojo in šolanje 
podali, vaditelj te izbire nima, saj pes vodnik mora biti dovršeno vzgojen in šolan, ker 
to nalagajo pravilniki, po katerih vaditelji psa usposabljajo. 

 

Temeljna razlika pri vzgoji in šolanju psa vodnika v primerjavi s psom spremljevalcem 
je tudi ta, da se psa vodnika ne uči očesnega stika, tako kot ostale kužke, ki so z 
nami pogosto v očesnem stiku.  

 

Naslednja bistvena veščina psa vodnika je samokontrola nagonskih vedenj, kar 
pomeni, da psa naučimo, da ne odreagira na moteče dražljaje okolice, četudi ne 
prejme predhodnega opozorila skrbnika. Slepi ne zmore vizualnega nadzora 
dogajanja v okolju in nima možnosti psa opozoriti, da ne želi njegove reakcije na 
primer na prihajajočega psa, muco, človeka, ki ga gleda v oči in podobno. Pes mora 
samostojno ohranjati mirnost. Ena težjih učnih ur v procesu šolanja.  

 

Prav tako se pes vodnik nauči ločevati prosti čas od delovnega časa. Psa omenjene 
razlike naučimo z določenimi ritualnimi vedenji in opremo, ki jo pri tem uporabljamo.  

 

Običajno smo ljudje navezani na drugega človeka in se težko ločimo. Kako je z 
navezanostjo med psom vodnikom in vaditeljem teh psov? 

 

Gotovo se pes vodnik in vaditelj v procesu urjenja navežeta, saj psi oblikujejo 
najmočnejšo navezo ravno na tiste ljudi, ki z njimi delajo, kar je v nasprotju s 
splošnim prepričanjem, da se pes najbolj naveže na tisto osebo, ki ga hrani. Zmotno 
razmišljanje. Pes je ustvarjen za opravljanje nalog. Naloga, ki jo bo pes z veseljem 
opravljal, je odvisna od njegovega genetskega materiala. Ravno zato se pes močno 
naveže na tisto osebo, ki z njim dela.  

 

Po končanem urjenju in opravljenem preizkusu A odide pes k uporabniku na t. i. 
uvajanje. Pri meni osebno je vsak odhod psa pomenil trpljenje in globok občutek 
izgube. Energija, ki nenadoma manjka, občutek izgubljenosti in praznine. Psi se z 
odhodom ne ukvarjajo, še manj obremenjujejo. Odhod zanje ni toliko stresen, saj 
uporabnik prejme navodila, kako poskrbeti za potrebe psa in dokler ima pes 
zadovoljene potrebe po delu, čuti sprejetost in ljubezen se novemu okolju hitro 
prilagodi. Načeloma so psi prilagodljiva bitja. 
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Pred čustvi se ne da zaščititi, saj mora vaditelj s psom oblikovati močno vez 
sodelovanja, spoštovanja in navezanosti, da proces usposabljanja teče v želeno 
smer.  

 

Gotovo pa smo vaditelji različni in tudi oblikovanje odnosa s psom vsakdo doživlja na 
sebi lasten in edinstven način.  

 

 

Na kak način ocenite, da lahko zaupate psa vodnika bodočemu uporabniku? 

 

V povprečju sva psa vodnika usposabljala deset mesecev, da se potrebna vedenja 
resnično močno ukoreninijo in da učni proces naredi svojo krivuljo (padca in vzpona). 
Sama sem oblikovala notranji občutek za trenutek, ki ga lahko poimenujem: 'napočil 
je trenutek slovesa', ko je pes usposobljen, zanesljiv in vrhunski družinski član. Moj 
sprožilec notranjega prebliska: ko sva s psom izdelovala dnevne poti brez besed, 
trenutki, ko je pes 'bral' mojo telesno govorico in se na njo odzval brez poveljevanja. 
Nato še izpit A in najina pot se je zaključila. Šolanje psa vodnika je odgovorno delo in 
pes mora biti zanesljiv, stabilen in skorajda popoln (če izvzamemo dejstvo, da 
popolnosti ni). 

  

Po notranjem občutku pripadnosti sem sama ocenjevala pripravljenost psa, izvedenci 
ZZZS pa so usposobljenost ocenili objektivno, na preizkusu A. 

 

 

Kakšne prednosti in kakšne omejitve pridejo v družino s psom vodnikom? 

 

Bistvena pridobitev družine s prihodom psa vodnika je samostojnost slepega. Slepa 
oseba nenadoma ne potrebuje spremstva družinskih članov in se lahko samostojno 
in predvsem varno giblje v znanem okolju. Pes slepemu nudi čustveno oporo, oseba 
se počuti koristno, saj nase prevzame skrb za drugo živo bitje, pes je družabnik, ki 
preganja samoto in poskrbi za družbo, saj se na sprehodih sreča tudi zanimive ljudi. 
Pes gotovo bogati življenje. 

 

Na omejitve naletimo pogosto zaradi nerazumevanja okolice, čeprav se v današnjem 
času stvari le obračajo na bolje. Psu vodniku je dovoljen vstop v vse javne ustanove 
in prevozna sredstva. Gotovo še naletimo na težavne situacije, ko ljudje niso 
ozaveščeni o značilnostih in pravicah uporabnikov psov vodnikov, vendar so le-te 
minimalne.  

 

Razen teh občasnih nevšečnosti ne bi govorila o omejitvah, ki so pogosto samo tiste, 
ki si jih sami naredimo v glavah.  

 

 

Ste avtorica nedavno izdanega priročnika za pse vodnike za slepe, ali lahko kaj 
poveste o tem priročniku? 
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Zasnova priročnika je nastala že pred petnajstimi leti, ko smo med uvajanjem 
uporabnika ugotovili, da mora slepa oseba v kratkem času absorbirati ogromno novih 
informacij o psu in primernem načinu ravnanja s psom. Gotovo je za slepega in 
družino lažje, če so podatki zapisani in jih lahko večkrat preberejo oz. po priročniku 
posežejo, kadar ga potrebujejo.  

 

Priročnik sestavljajo poglavja o osebnosti psov, o tem, kako se psi učijo, potrebah 
psa in opremi, poveljih, zakonodaji, prvi pomoči, prehrani in telesni zgradbi psa, 
zgodovini psov vodnikov. Skratka na enem mestu so na preprost način zbrane 
bistvene informacije, ki jih uporabnik psa vodnika mora poznati, da bo njegovo 
življenje s štirinožnim pomočnikom lažje teklo.  

 

Kaj bi svetovali ljudem, ki razmišljajo, ali naj vzamejo psa vodnika? 

 

Osebe, ki razmišljajo o tem, ali naj v svoje življenje sprejmejo psa vodnika, morajo 
temeljito razmisliti, ali so pripravljene na spremembo načina življenja, ki ga s sabo 
prinaša življenje v spremstvu in družbi psa vodnika. Pes je živo bitje, čeprav ga 
pravilnik Zavoda za zavarovanje uvršča med pripomočke, torej v isto skupino z belo 
palico, invalidskim vozičkom in podobno. Vsekakor pa že zdrava človeška pamet 
narekuje spoznanje o razlikovanju med psom in belo palico. Pes ima svoje potrebe in 
ni GPS naprava, ki te pelje od točke A do točke B. Pes je naš partner in temu 
partnerju moramo zadovoljiti njegove potrebe, če želimo, da bo svoje poslanstvo 
opravljal z veseljem, osredotočeno, varno in nam tako omogočal samostojnost in 
neodvisnost.  

 

Slepi se mora vprašati in nato pošteno odgovoriti na kar nekaj vprašanj, ena izmed 
pomembnejših so: ali je pripravljen psa večkrat dnevno peljati na sprehod, ne glede 
na vremenske razmere, ali ga bo uporabljal za vlogo, za katero ga je vaditelj izšolal, 
ali zmore finančno vzdrževati zdravje psa vodnika z nakupom primerne hrane, 
poskrbeti za cepljenja, ali je pripravljen na dejstvo, da ga bo pes vodnik spremljal 
vsepovsod, tudi na dopust, potovanje in da bodo priprave zahtevale priprave za dva, 
ali ste pripravljeni na dejstvo, da kljub zakonodaji, ki dopušča gibanje psa v vseh 
javnih ustanovah, ponekod le ne boste zaželeni in boste deležni pogledov in pripomb 
okolice. Skratka, lastništvo psa vodnika narekuje odgovornost in včasih tudi trdo 
kožo. 

 

 

Intervju s Sabino Dermota (večletna uporabnica psa vodnika) 

 

Kako ste prišli do zamisli in odločitve, da bi imeli psa vodnika? 

 

Ideja o psu vodniku je pri meni zorela že v najstniških letih, pa v tistih časih ni prišlo 
do izvedbe. Ko sem si ustvarjala družino, se je nekako ta želja potuhnila v podzavest. 
Ob majhnih otrocih nekako nisem imela ne želje, ne časa, da bi razmišljala o psu 
vodniku. Kaj šele, da bi si ga zares privoščila. Prepričana sem bila, da zanj nimam 
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časa. Ko pa so otroci odrasli, se je želja ponovno pojavila in očitno je bil to pravi čas. 
Otroka sta postajala samostojna, prevzemala sta svoje naloge v življenju, ki niso bile 
več tako povezane z mojim nadzorom. Želja po samostojnosti in neodvisnosti od 
drugih ljudi je pripeljala tako daleč, da sem se odločila za vodnika. 

 

Kakšna je bila pot do psa vodnika? 

 

V bistvu se je pri meni pokazala priložnost, da psa vodnika lahko dobim zelo hitro, saj 
je bil na voljo izšolan vodnik, ki se mu je kandidatka, za katero je bil šolan, 
odpovedala. Takoj, ko sem izvedela za to dejstvo, sem se odločila, da bo ta pes moj. 
Seveda so se v glavi pojavljala vprašanja in dileme: ali bom zmogla? Ali bom psa 
pravilno in v dobršni meri uporabljala tako, kot je potrebno? Ali mu bom zaupala? Si 
bom vzela čas zanj? Si bom upala z njim hoditi vedno in povsod? Se mi bo ljubilo z 
njim hoditi na sprehode prav vsak dan? Bom zaradi njega vsak dan vstajala vsaj pol 
ure prej in kasneje hodila spat? Kako bomo šli z njim na dopust ali kje ga bomo 
pustili, če ne bo mogel z nami? Ga bom sploh lahko pustila kje ali se mi bo smilil? 
Vsa ta vprašanja so se mi motala po glavi, preden sem dokončno rekla ja in se za 
trdno odločila za psa. V bistvu takrat o nalogah in odgovornostih psa vodnika še 
nisem vedela veliko. Največ sem se naučila od vaditeljev, ki sta mojega psa izšolala. 
Res imata veliko znanja, ki sta ga nesebično delila z menoj. Potem so prišli skupni 
treningi. Najprej brez psa. Njegovo vlogo je odigral vaditelj. Potem s psom in 
vaditeljem ob strani. Vaditelj je poveljeval, jaz pa sem hodila ob psu vodniku. Pa vaje 
iz poslušnosti. To je zelo pomemben del treninga in kasneje skupnega življenja. Pes 
mora ubogati na prvo povelje. Morala sem se naučiti, da se poveljuje resno in samo 
enkrat. Da se s psom ne pregovarjaš, kakor nekateri z majhnimi otroki. V bistvu bi 
morala imeti psa pred otroki. Potem bi bila vzgoja otrok lažja. Skratka, naučiti sem se 
morala vseh povelj, nege psa, nekaterih kinoloških znanj, veterinarskih zadev v zvezi 
s preventivnimi metodami zaščite psa pred zajedavci in nekaterimi boleznimi. Pa 
seveda osvojiti in utrditi sem morala poti, ki sem jih nameravala obvladati sama s 
psom. Morala sem dobiti občutek, ki ga slep ima preko vodila o obnašanju psa. Preko 
vodila namreč slep spremlja vse dogajanje na poti. To je zelo lep občutek in zlahka 
se navadiš, le psu moraš zaupati. Tudi to zaupanje ne pride samo od sebe. Zavestno 
se moraš odločiti in pogumno stopiti na to samostojno pot. Poznam kar nekaj 
uporabnikov psov vodnikov, ki tega občutka niso razvili in so zato še vedno doma. 
Pes v takšnem primeru ne igra primarne vloge vodnika. Ves čas sem se zavedala, če 
bom psa imela, bom trdno odločena hoditi z njim tako, kot je potrebno, da bova 
samostojna. Pes in še videči spremljevalec zraven ni dovolj. Ni nič. Moraš si upati in 
zaupati, da pes prevzame vodenje tebe mimo ovir, čemur je tudi namenjen. Da imaš 
ob sebi še videčo osebo, ki »za vsak slučaj« hodi zraven, to ni nič. 

 

Kje vse v življenju sedaj pomaga pes vodnik? 

 

Za razliko od preteklosti, je pes vodnik lahko danes s slepim človekom povsod. 
Razen v okolju, ki zanj ni primerno. Na primer na drsališču, na bazenu, na rok 
koncertu in podobno. Se pravi, da ima pes vodnik s svojim slepim prost vstop na vsa 
javna mesta in vsa prevozna sredstva. Praktično to pomeni, da sem s pomočjo 
mojega psa Barona samostojna in lahko grem sama povsod, kamor si želim in znam 
priti. Naj si bo to na roditeljske sestanke v šole, v zdravstveni dom, v gledališče, v 
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Cankarjev dom, na razne razstave, v gostinske lokale, na avtobuse, vlake, letala, v 
trgovine, vključno s prehrambnimi trgovinami. Naši psi so naučeni in vzgojeni tako, 
da ne voharijo na okoli, ne markirajo, ne skačejo po eksponatih - hodijo lepo ob nogi 
in nič jih ne zanima. Če se slep tega drži in pravilno vzdržuje pasjo poslušnost, 
znanje in ubogljivost, nima v javnosti nobenih težav. Če pa popusti in psa razvadi / 
pokvari, se znajo pojaviti težave. V takšnih primerih moramo biti slepi dovolj 
samokritični, da z nevzgojenim psom ne izsiljujemo vstopa v okolje, kjer bi lahko 
naleteli na težave.  

 

Kaj človek z okvaro vida pridobi prednosti in kje ovire s psom vodnikom? 

 

Ker sem redno zaposlena, moram od doma v vsakem vremenu. V dežju je slišati 
okolica čisto drugače, kakor v lepem vremenu. Šum dežja, vozeči avtomobili so 
glasnejši, luže vse povsod. Sama se samo s pomočjo bele palice težje znajdem, 
kakor s pomočjo vodnika. Ljudje me veliko hitreje opazijo in so mnogo bolj 
pripravljeni pomagati, če opazijo, da se ravno ne znajdem. Sama sem se bele palice 
vedno ogibala, medtem ko mi s psom nikoli ni bilo nerodno, ker sem slepa. Zaradi 
psa sem spoznala tudi več ljudi v okolici doma, ker tudi drugi sprehajajo svoje pse in 
se mimo grede zapleteš z njimi v pogovor. Sama z Baronom hodim na vsakodnevne 
sprehode v vsakem vremenu. Lahko še tako dežuje, pa mi ni odveč, ker vem, da 
bom tako tudi zase naredila nekaj koristnega. Tudi v snegu, ko si slep samo z belo 
palico nekako zgubljen dokler ne očistijo snega ali se ne naredijo utrjene gazi, je pes 
koristen pomočnik in vodnik. Za sprehode in načrtovane poti ne potrebuješ več 
spremljevalcev, ki vedno nimajo časa ali pa se jim ne ljubi ravno takrat s teboj. Pes je 
vedno pripravljen na akcijo. Dokler je bil Baron mlajši, sem z njim pretekla vsaj 7 km, 
danes tega ne počnem več, ker mu čuvam sklepe. Malo pa še vedno. To je namreč 
ena od šibkosti psa, da se prehitro postara. Če se zelo navadiš hoje s psom, sam ne 
znaš več nikamor brez njega. Potem je zelo težko prebroditi čas, ko čakaš na novega 
ali pa čas, če je slučajno bolan in ne more s teboj.  

 

Kako ste prišli do ideje in kaj vse je bilo potrebno storiti za priročnik? 

 

Ko sem bila v čisto začetni fazi pridobivanja psa vodnika, sem najprej pomislila na to, 
kje bi lahko o tem kaj prebrala. Na žalost ni bilo nikjer kaj dosti prebrati. Samo nekaj 
gradiva sem dobila od vaditeljev mojega psa. Kljub vsemu se mi je zdelo to premalo. 
V vsakodnevnem življenju so me mimoidoči kar naprej ustavljali in me spraševali: 
kako pes kakšno stvar zna, kako pokaže to in ono, kako ga naučijo in še veliko 
podobnih vprašanj. Ker se s časoma naveličaš tovrstnih vprašanj in odgovorov, se mi 
je tudi s stališča videčih pokazala potreba po tovrstni literaturi. Potem sem bila 
predlagana v komisijo za dodeljevanje psov vodnikov pri ZZZS. Takrat se mi je zdelo, 
da se mi odpirajo možnosti v to smer. Ko sem kot kandidatka za to funkcijo na 
ZDSSS, od koder sem bila predlagana potem v ZZZS, razlagala svojo vizijo mojega 
dela, sem omenila potrebe po tovrstnem gradivu. Bolj, ko sem razmišljala o knjižici za 
vse, več vprašanj in možnih odgovorov se mi je zastavljalo. Na ZDSSS sem od 
takratnega predsednika Tomaža Wraberja dobila zagotovilo, da bo ob nastanku 
knjižice zagotovljen denar s strani ZDSSS za pokritje stroškov, vključno s tiskom za 
videče. Potem sem sama pričela pisati, in ko sem nekaterim slepim to omenila, sem 
dobila nazaj očitke, češ, da jaz premalo znam in vem o tem področju. To sem 
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omenila gospodu Jožetu Vidicu, ki je tudi član komisije za dodeljevanje psov 
vodnikov pri ZZZS, in predlagal mi je, naj se povežem z Alenko Zanut. Ona je skupaj 
z možem Matjažem sodelovala pri šolanju psov vodnikov kar nekaj let. Trenutno tega 
ne počneta in to se mi je zdela lepa priložnost in Alenka prava oseba, da skupaj z njo 
nekaj ustvariva. Poslala mi je svoje gradivo, ki sem ga potem vključila v del mojega, 
ki je do takrat nastalo. Pregledovala, popravljala, dodajala tekst in ga pošiljala Alenki 
v pregled in revizijo. Tako nekako je šlo do lanskega septembra, ko smo imeli na 
ZDSSS sestanek komisije za tehnične pripomočke, pse vodnike in mobilnost, kamor 
sem vabljena tudi jaz. Ko sem omenila, da imamo priročnik skoraj končan, se je 
izkazalo, da za izdajo ni denarja. Nekako smo se dogovorili, da se Alenki izplača 
honorar za avtorske pravice v znesku 600 evrov in se izda interna skripta za slepe 
uporabnike psov vodnikov. Sama sem s tega sestanka odšla slabe volje, saj sem 
hotela imeti knjižico, ki bi bila na voljo v javnih knjižnicah tudi videčim bralcem. Potem 
se mi je zgodil neljubi dogodek v trgovini s pohištvom Harvey Norman, ko s psom 
vodnikom nisem smela v salon. Ker so psa zavrnili brez utemeljenega razloga in kljub 
pojasnilu in pravnemu utemeljevanju nisem smela naprej, sem bila tako besna, 
užaljena in razočarana, da si nisem mogla kaj, da ne bi napisala pritožbe varuhu 
človekovih pravic in dopis objavila na družabnem omrežju Facebook. Po objavi se je 
na Harvey Norman izlilo toliko očitkov in slabih izkušenj, da so me pristojni poklicali 
po telefonu in se mi opravičili. Kot dokaz obžalovanja so mi ponudili vrednostni bon 
njihove trgovine, ki pa sem ga zavrnila. Moj namen namreč ni bil okoriščanje ali 
izkoriščanje trgovine, temveč seznanitev nevednih o dejstvu, da ima pes vodnik 
možnost s svojim slepim obiskati trgovino, nikakor pa ga ne morem in nočem 
privezati pri vratih, kar so od mene pričakovali. Ob neverjetnemu številu komentarjev 
na FB sem se kar zgrozila in doumela občutek, da moram Harvey Normanu pomagati 
iz težav, v katere so jih sicer spravili njihovi prodajalci. Zato sem jim predlagala 
možnost, da nam pomagajo pri izdaji priročnika o psih vodnikih. Po malo 
premišljevanja in težkega dihanja so pristali na sodelovanje. Skupaj z g. Jožetom 
Vidicem sva obiskala njihovo predstavnico za marketing Katjušo Gajser, s katero 
smo se pogovorili o vseh podrobnosti priročnika. Gospa Katjuša je poskrbela, da so 
njihovi oblikovalci poskrbeli za oblikovanje, fotografijo, postavitev knjige in tisk. 

 

Priskrbeli so kataloško številko, na podlagi katere je knjiga uradno zabeležena v bazi 
Cobiss. Skratka, sedaj imamo knjižico, za katero upam, da je le začetek in pokazatelj 
poti še kakšni s tega področja. Predvsem se mi zdi, da moramo sedaj slepi poskrbeti, 
za to, da smo s psi v okolici lepo sprejeti. Da nas ljudje sprejemajo zato, ker je tako 
prav, in ne zato, ker bi se posredno bali naših slabih odzivanj na njihove reakcije. 
Predvsem pa moramo paziti, da vzdržujemo pse v stanju, v katerem smo jih dobili. 
Po možnosti še boljšem, nikakor pa ne v slabšem, kar se na žalost sedaj kar pogosto 
dogaja.  

 

Kaj bi svetovali ljudem, ki razmišljajo ali naj vzamejo psa vodnika? 

 

Predvsem je potrebno dobro razmisliti: ali sem ga pripravljen uporabljati res za 
vodenje, čemur je pes vodnik namenjen? Ali sem zanj sposoben samostojno skrbeti? 
Ali si ga iz vidika gmotnih razmer lahko privoščim? 
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Na koncu članka naj povzamemo, da ima načelno možnost za brezplačno pridobitev 
psa vodnika vsak državljan Republike Slovenije z diagnozo slep (3., 4. ali 5. 
kategorije). Pomembno je tudi, da imajo psi vodniki sedaj pravico vstopiti praktično v 
vsak javni prostor in javno prevozno sredstvo, kar daje uporabniku takega psa 
resnično velik krog samostojnosti. Kljub temu se za psa vodnika v Sloveniji odloči le 1 
% tistih, ki imajo pravico po zakonu do psa vodnika. Ta majhen odstotek najbrž kaže 
na to, da pes vodnik ni le pripomoček, ki ga uporabiš, ko ga potrebuješ. Po drugi 
strani pa tisti, ki psa vodnika imajo, pravijo, da so prav zaradi psa vodnika 
neprimerno bolj samostojni, neodvisni  in veliko bolj družabni. Pes vodnik po njihovih 
besedah poleg vodenja, pogosto omogoča vzpostavljanje stikov z imetniki drugih 
psov in tudi z drugimi ljudmi, kar za slepe ni vedno preprosto. To je lahko še en 
razlog več ob razmišljanju, ali bi sprejeli psa vodnika v svoje življenje. 
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