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Namesto uvoda

V začetku – ali še pred začetkom – naj v svoje opravičilo povem, da sem Alenko 
srečala šele, ko je bil moj kuža Loki star že skoraj tri leta. Na strokoven način, 
podprt z leti in leti izkušenj, mi je znala odpreti okno v poseben svet, ki se mu 
reče razumevanje psa. 

Ob jadikovanju nad kruto usodo, ki mi je tako pozno (že skoraj prepozno) 
omogočila vpogled v modrosti pasjeslovja, pa se mi je utrnila ideja. Moje in 
Lokijevo motoviljenje po poti vzgoje psa je lahko učni pripomoček!

Kolumna Loki – pes, ki teče z gospodinjo je dobro leto dni izhajala v reviji 
Zarja/Jana, naslov pa se navezuje na mojo prejšnjo knjigo Tekaški dnevnik 
čisto navadne gospodinje. Za pričujočo knjigo sem tako kolumne povezala in 
postavila v dialog s strokovnim pogledom kinologinje Alenke. 

Tako sem Alenki pogumno predala vsa pooblastila za temeljito poglobitev v 
vse zablode in napake, ki sva jih z mojim štirinožcem v pomanjkanju znanja 
in izkušenj naredila …

… da jih vi, dragi bralci, ne boste.

Pri tem mukotrpnem delu sem spoznala Alenkino neverjetno vztrajnost, saj 
nad nama z Lokijem kar ni in ni obupala. Vsak dan sem pričakovala njeno 
sporočilo, da ima vsega dovolj, saj je nemogoče v nedogled razlagati osnove. 
No, očitno sva ji predstavljala tak izziv, da se je kot zaprisežena pasjeslovka 
morala pregristi skozenj – do konca. 

Moje neznanje je v njej sprožilo pravi vulkan pojasnil, razlag, priporočil in 
primerov učinkovitejše prakse. 

Vabljeni k poučnemu branju.

Natalija Pavlič, 

Lokijeva skrbnica
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NATALIJA 

ODLOČITEV

Ljudje se delimo na moške in ženske ter na mačjeljubce in pasjeljubce. Nekaj 
je seveda tudi nikogarljubcev. Sama sem bila še do nedavnega zaprisežena 
mačjeljubka, ampak to ne pomeni, da sem bila ljubka kot mačka. 
Že odkar pomnim, so mi bile mačke strašansko všeč. Tako elegantne so, 
neodvisne in skrivnostno pustolovske. Na pogled čisto mucicaste, ljubke in 
mehke. Mačja narava mi je ustrezala, zato sem že od malih nog imela doma 
vedno kakšno mačko ali dve.
Pse sem gledala bolj od daleč. Pustila sem jim njihov prostor in nikakor mi 
niso bili zelo pri srcu. Domnevala sem, da če imaš rad mačke, ne moreš imeti 
enako rad tudi psov. Se to ne izključuje? 
Okoli mojega 47. rojstnega dne pa je v meni kar tako iz nič, iz ljubega miru, 
vzniknila želja po tem, da bi imela psa. Takoj sem vedela, kakšen mora biti. 
Črn labradorec.
In niti ne maram preveč črne barve. 
Ampak v meni je bila neomajna gotovost, da mora biti moj pes tak in ne 
drugačen. 
Celo leto sem se igrala z mislijo na psa. Leto dni sem jo obračala na vzhod, 
zahod ter še malo na sever in jug. 
Sama pred sabo sem se izgovarjala, da naj raje končno uživam v relativnem 
miru, saj so moji štirje otroci že odrasli, pa tudi mož je samostojen, kolikor 
moški to zmore. 
Zakaj bi si to svobodo pokvarila z enim psom? In kako to, da bi kar naenkrat 
rada psa, saj sem jaz vendar človek za mačke?
A želja je kar vztrajala. Upirala sem se z vsemi štirimi ter se borila za svojo 
svobodo in neodvisnost ... na koncu pa vseeno klonila sama pred seboj in 
svojo nenavadno močno željo.
Kakor se to sliši skregano z zdravo pametjo, sem čutila v sebi nujo po pasjem 
prijatelju, ki bi me izpopolnil. 
Me bo čuval pred bolečino ter mi polizal in izlizal vse rane?
Ali pa bom imela samo toliko dela z njim, da ne bom razmišljala o bolečih 
stvareh, ki so vedno sestavni del življenja? 
Svojo mačjo naravo sem čisto malo dala na stran in se prelevila v mačjeljubo 
pasjo lastnico. 
Moj mož bi tukaj pripomnil, da si me je v resnici črni labradorec lastil od 
dneva, ko sem ga prvič videla. 
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Predno sem šla iskat kuža k rejcu, je mož z nostalgijo odšteval dneve, ko sva 
bila še sama, ko me je imel še zase in sva bila še v dvojini. Pritoževal se je, da 
bomo potem vedno v troje. 
Kot vedno sem upoštevala moževe pomisleke in ... šla iskat kužka.
Poimenovali smo ga Loki. V nordijski mitologiji je to en bolj lumpast osebek, 
ki se ukvarja s temnejšimi zadevami življenja. 
Zavestno sem se odločila za tako ime, saj sem želela, da mi kuža pomaga pri 
soočanju z ne tako svetlimi platmi življenja.
Ker življenje je vse to. Svetlo in temno, sonce in tema, dan in noč, kuža in 
muca, črno in belo ter še vse vmes. 
Vse črno bom imela sedaj na vrvici? Pod kontrolo? Vzgojeno?

A LENKA

Draga moja. Moja metafizična stran se smehlja tvoji izbiri in procesu odločanja 
glede skrbništva psa. 
Ja, tudi sama sem bila pred prvo črno labradorko – uh, kakšno (ne)naključje –  
strastno zaljubljena v samosvojost mehkotačk. 
Ja, tudi jaz sem prvo psičko sprejela in ji dovolila narediti prepih v svojem 
življenju čisto (ne)pričakovano, ker se je pradavna izbira vesolja tako odločila. 
Poimenovala sem jo z imenom najglobje evropske reke – Neva, ker je najina 
vez tekla skrivnostno globoko in nepojmljivo drugače. 
Samo, draga moja, naj ti zašepečem na uho. Najino poslanstvo je predstaviti 
obe plati pasjeslovja. Tisto skorajda mistično, čutno, presegajočo realnost 
bivanja, hkrati pa ne smeva pozabiti, da sva se zavezali posredovati popolnoma 
resne in realne usmeritve pasje vzgoje in socializacije. 
S tem namenom, cenjeni bralci, pred vas postavljam realne tostranske zapise o 
premišljenih in odgovornih začetnih korakih, ki vas varno vodijo in pripeljejo 
do skrbništva psa.

PRIMERNI ZA PASJEGA SKRBNIK A? 
Igrati glavno vlogo v pasjem življenju ni preprosto. Pogosto meji na naporno 
in garaško delo, dokler psa ne vzgojimo in ukrojimo po lastni meri, ki nam 
prinaša udobje bivanja. Ravno tu tiči razlog, zakaj si je pred tem primerno 
odgovoriti na nekaj vprašanj (več na strani 251).
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IZBIR A PASJE OSEBNOSTI 
Pri sprejemanju odločitve se najprej zazremo vase. Ja, čisto pravilno ste 
prebrali: priporočam temeljito inventuro osebnosti. Čemu zahteva po 
tako ekstremnem koraku? Preprosto: če so osebne značilnosti skrbnika v 
diametralnem nasprotju s karakternimi potezami izbranega psa, nastopijo 
težave (več na strani 253).

POSVOJITI, REŠITI ALI KUPITI PSA? 
Poudarjam – nobeni izmed nanizanih možnosti ne dajem prednosti. Nobena 
se ne ponaša s prizvokom pametnejše, srčnejše ali zanesljivejše odločitve. 
Nobene od naštetih (pa še kakšnih dopolnilnih) variant vnaprej ne sodim 
bodisi pozitivno bodisi negativno. Odločitev pa mora biti podprta s temeljito 
odkritim premislekom o tem, ali smo iz pravega testa za skrbništvo psa, ki bi 
ga posvojili, rešili ali kupili (več na strani 255). 
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NATALIJA

PRIHOD

Moj novi kosmati življenjski spremljevalec je bil star teden manj kot dva 
meseca, jaz pa mesec manj kot 48 let, ko sem ga pripeljala domov. 
On črn kot noč, okrogel in neroden kot nebogljeno radoživo dete, jaz pa 
nebogljena v osvobojenosti, ki jo prinašajo srednja leta. 
Po poreklu je »čistokrvni labradorec brez rodovnika in papirjev«. Menda je 
to nemogoča besedna zveza, saj tudi na loteriji ne moreš skoraj nečesa zadeti. 

A LENKA

Da, draga moja. Pravilno so te podučili, da formalno pasje besedoslovje ne 
pozna »čistokrvnih psov brez rodovnika«. Kinološki žargon pozna rodovniške 
pse in mešance. 
Pika. Klicaj. Trije klicaji. 
Pomeni, da po formalnih kriterijih kinologije Loki sodi v skupino mešancev. 

NATALIJA

Zagovorniki rodovniških živali trdijo, da tako kupiš »mačka v žaklju«. No, 
bomo videli, kakšen maček bo moj pes. Ups, kakšen pes bo moj kuža. Spoznala 
sem njegovo mamo in njegovega rejca. Oba sta name naredila umirjeno 
pozitiven vtis. 
Čas bo pokazal, če se je srce prav odločilo, ali so bili to hormoni, kriza srednjih 
let, praznjenje družinskega gnezda ... Kdo bi to vedel pri ženski v njenem ... 
kateremkoli obdobju. 
Glede spola nisem bila v nikakršni dilemi. Moral je biti fantek. 
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Verjetno je naši družini pač pristajal še en moški, da bi bile moško-ženske 
energije v ravnovesju? Z možem imava tri sinove in eno hčer, naš hišni Muc je 
fantek – pa si s kakšno formulo izračunajte, zakaj je moral biti tudi pes fantek.

A LENKA

Pa smo tam. Fantek ali punčka? 
Ustroj človeških norm, telesa in onostranskih izbir nam trenutno še ne 
omogoča posegati v odločitev o otrokovem spolu. Tu smo prepuščeni (ne)
milosti hormonske rulete. Odlično! Raje ne ugibam, kam bi človeštvo 
pripeljala svobodna volja pri tovrstnih odločitvah. Narava ima pač svojo 
vizijo, ki ji zaenkrat nemo pritrjujemo. 
Pri izbiri pasjega družabnika se zadeve lotimo drugače. To nikakor ne pomeni, 
da boljše ali slabše, gotovo pa drugače. Navadno se imamo možnost odločiti 
za deklico ali dečka. 
Je vseeno? Je razlika živeti z moškim ali žensko na štirih tacah? 
Dragi moji, ogromna razlika. V pasjem svetu zija skorajda brezno med 
moškim in ženskim spolom. 
Razlike so nekakšna preslikava človeških značilnosti. Splošno zapisano se oba 
spola ponašata s pozitivnimi ali/in negativnimi značilnostmi. Vrednotenje je 
odvisno od zornega kota posameznika. 
Samec se kiti s ciljno usmerjenostjo, gotovostjo v lasten prav tudi v trenutkih 
popolne zmote, občasnim ali nenehnim nastopaštvom, petelinjenjem, 
pregovorno vztrajnostjo, ki že meji na vsiljivost in tendenco biti središče 
svetovne pozornosti. Izbezali bi lahko še kakšen superlativ, ki priliči pravemu 
moškemu. 
Pasja dekleta so po splošni oceni lažje vodljiva, nežnejša, hitreje se sprijaznijo 
z dejstvom človeškega ukazovanja, privržena so domačemu ognjišču in želijo 
ugajati. 
Nikakor ne zanemarimo tistega, kar stoji v ozadju vsakega prepričanja – 
izjeme, bodisi svetlejših ali temnejših odtenkov, ki nas vedno pocukajo za 
hlačnico. Odločitev glede izbire spola prepuščam posamezniku. Zapisane 
izkušnje zgolj namigujejo na razgledne točke, ki jih lahko pričakujete na poti 
izbrane moške ali ženske smeri. 
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NATALIJA

Odločila sem se, da bo pes del družine, kar je pomenilo, da bo živel z nami 
v hiši. Lahko se bo prosto sprehajal po kuhinji, hodniku in mali sobi, ki je 
začasno postala samo njegova. 
Vsak gib male črne mrcine, ki se je pojavila v »njegovem« stanovanju, je od 
začetka budno spremljal Muc. Naš osemletni hišni maček je mešanček med 
turško in perzijsko mačko. Izgleda strašansko imenitno. 
Visokostno je opazoval, ocenjeval situacijo in jasno nakazoval, kdo naj bi bil 
pri nas doma doživljenjski glavni živalski šef.  
Loki se mu ni upal približati, le gledal ga je od daleč in ga poskušal očarati z 
mahanjem z repkom. 

A LENKA

Mačje-pasji odnosi so kompleksni, tako kot sta večplastni obe živalski vrsti. 
Najpogostejši vzrok mačje-pasjih nesporazumov tiči znotraj njune nebesedne 
govorice. Ta je pri obeh živalskih vrstah v diametralnem nasprotju. 
Tisto, kar graciozna mačja bitja razumejo kot znak bele zastave miru, 
strpnosti in prijateljstva (beri: pokončen repek), psi preberejo kot sporočilo 
grožnje, prevzetnosti in želje po nadvladi. Pa smo tam ... pri nesporazumu. 
In takšnih telesnih signalov je še kar nekaj. Za nameček je vesolje mucke 
blagoslovilo z mehkobo, puhastim kožuščkom in poskočnimi nožicami, zato 
so povprečnemu psu idealna podoba plena. Ni kaj, mačje kraljice in kralji 
potrebujejo zaščito pred pasjo drhaljo. 
Naloga skrbnika je psa naučiti sprejemljivega vedenja okoli visočanstva, 
imenovanega Muc. 
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NATALIJA

V prvih dneh nisem čutila nobenega posebnega veselja z njim. Bila sem malo 
prestresena zaradi odločitve, ki sem si jo nakopala na glavo. Nisem vedela, če 
bom zmogla tako, kot sem si približno zamislila. 
Saj kuža je bil strašansko ljubek in večino časa sem preživela z njim. Še dopust 
sem si vzela, da bi bil to res dober začetek dolgoletne naveze človek – pes. 
Stoprocentno sem stala za svojo odločitvijo za pasjega prijatelja in jo sprejemala 
s popolno odgovornostjo. Verjetno me je zato stiskalo v prsnem košu. 
V svoje življenje sem vpeljevala nov red, ki je bil precej podrejen pasjemu 
mladičku. Zame je bila to velika sprememba in potrebovala sem kakšen dan, 
dva ali tri za privajanje. 
Domnevala sem, da se bom enkrat že sprostila in začela na polno uživati v 
pasjem družabniku. 
Saj je tudi on potreboval čas, da bi spoznal svojo človeško družino in nov dom. 
Oba sva bila malo v stiski. Opazovala sva se in poskušala splesti vezi.  

A LENKA

Priporočilo: psa pripeljemo domov v času, ko imamo nekoliko več svobode 
za oblikovanje začetnega odnosa (konec tedna, počitnice, dopustniški čas). 
Pri tem ne smemo pozabiti, da znotraj tega obdobja psa pripravimo na čas, ko 
ga bomo morali pustiti samega, saj nas čakajo življenjske obveze, ki njegovo 
pasje visočanstvo izključujejo. Opremiti ga moramo s sposobnostjo mirnega 
in varnega preživljanja časa do našega prihoda. 
Navadno pasja privajalna doba na okolje, ljudi in dnevne okoliščine traja tri 
tedne. To pomeni, da če bi bil pes sposoben pretvarjanja, česar seveda pri psu 
ne bomo doživeli, bi po tem tritedenskem obdobju začel odstranjevati masko 
in kazati prave barve osebnosti. 
Pomeni, da pes potrebuje le nekaj tednov in že pokaže osebnostne značilnosti. 
Nič ne prikriva. Ni mask. Ni pretvarjanja. 
Pes v svojem bistvu ni vešč (zlo)namernih iger. Po preteku teh čarobnih 
uvajalnih ur, dni, tednov ne postane buča. Prilagojen predstavljenim 
življenjskim okoliščinam se začne vesti po tihih ukazih tistega, kar imenujemo 
osebnostne značilnosti. 
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Te so del genetskega materiala, ki bo prišel do izraza izključno takrat, ko bo 
deoksiribonukleinska kislina podkrepljena in spodbujena z izkušnjami, ki pa 
jih omogočamo skrbniki v sodelovanju z okoljem. 
Tule tiči razlog in ne zajec, da je skrbniška obveza temeljito premisliti, katere 
izkušnje so za psa primerne in katerim se je bolje v širokem loku izogniti. 
Imamo jih radi, vendar v nekatere genetske banke ni pametno vdirati. Raje 
se zavarujemo, da ostanejo neprebojno zaprte - pri tem namigujem predvsem 
na variacije lovsko-plenskega nagona in na pretirano željo po obsežnem 
družabnem življenju (beri: pozdravljanje vsakega mimotacajočega psa).
Zavarovalna polica se imenuje: usmerjena, ustrezna in predvsem učinkovita 
vzgoja, ki vas nauči razumeti pasjo dušo.
Odnos skrbnik – pes  potrebuje razvojni cikel. Odnos, ki je sestavljen iz 
medsebojnega čutenja, razumevanja in sodelovanja, potrebuje veeeelikoooo 
časa in ogromno ljubezni, sprejemanja pasje osebnosti,  potrpežljivosti, 
vztrajnosti, razmisleka, truda ... s skrbniške strani. Odnos med psom in 
skrbnikom postane jasen in razumljiv postopoma, na poti skupnega življenja.
Nekaj osnovnih napotkov glede prelomnice v življenju, ki se ji reče prihod psa, 
si preberite pod naslovom Dobrodošel, kuža na strani 261.
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NOČNO TULJENJE 

Ob prihodu novega družinskega člana sem si vzela nekaj dni dopusta, da sem 
ga seznanila z osnovnimi stvarmi in da bi dobro navezala prvi stik. Ko sem 
morala zopet v službo, sem bila šokirana, kako sem ga že pogrešala. 
Po samo nekaj dneh! In ko sem trdila, da sem še v nekem krču, kaj sem si 
nakopala na glavo in da niti nisem čisto raznežena nad njim? 
Takoj po službi sem hitela domov in se veselila snidenja. Naj priznam, da sem 
pričakovala, da mi bo dramatično pokazal, kako me je pogrešal? Bolje, da 
tega ne povem. 
Saj se me je razveselil, ampak le tako kot vsakega drugega človeka. Ni padel 
dol od navdušenja, da sem jaz prišla domov. Trapasta sem. Vem.

A LENKA

Ne, draga duša, nisi trapasta. Si samo pasja skrbnica! 
Psi se ponašajo z veščino, ki jo poznamo pod besedno zvezo »zlesti pod kožo« 
in »ukrasti srce«.
Če nadaljujem razmišljanje o razvojnem procesu odnosa psa in skrbnika. 
Navadno si naši psi postrežejo z nekaj več časovnega materiala, preden 
spletejo čvrste in večdimenzionalne vezi s skrbnikom. Opazujoč dinamiko 
skrbnika in psa se težko otresem občutka, da nas malce »testirajo«, ali bomo 
sploh primerni za naziv. Bomo pridobili njihovo spoštovanje, smo dorasli 
nazivu partner, zaščitnik? Ali nudimo varnost, moč, trdna tla pod tacami? 
Začetna distanca, preizkušanje terena, na katerem so se znašli, jih nekoliko 
varuje pred bolečino, kadar se pripeti razbitje iluzij o primernosti ognjišča. 
Številni psi namreč eksistenco klavrno zaključijo v popolnoma neustreznih 
pogojih življenja. Narava je poskrbela, da so psi pred morebitnim razočaranjem 
obvarovani. 
Očitno bivata dva tipa skrbnikov. Dve skrajnosti. Skrbniška druščina, ki psu 
pripravi uničenje iluzij o zanesljivosti, ljubezni, pripadnosti. Na popolnoma 
nasprotni strani so tisti, ki vlogo skrbništva prevzamejo odgovorno, še več ... 
Mnogi ljudje (pre)pogosto projiciramo lasten tok čustvovanja na štirinožne 




