
S PSOM  
v Krajinski park Tivoli, 
Rožnik in Šišenski hrib

JP VOKA Snaga v sodelovanju z 
zavodom Alfakan predstavlja

PET NEPOGREŠLJIVIH 
AKTIVNOSTI NA  
SPREHODU S PSOM

www.vokasnaga.si | www.alfakan.si

O Krajinskem parku Tivoli, Rožnik 
in Šišenski hrib
Večji del krajinskega parka prekriva 
gozd (70 odstotkov), na vzhodnem 
delu pa leži največji ljubljanski park 
Tivoli, ki sega v središče mesta.  
Območje je izjemno bogato z 
naravno in kulturno dediščino.

Ob obisku parka bodimo obzirni 
Krajinski park Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib je najbolj obiskan 
krajinski park v Sloveniji, saj ima 
skoraj dva milijona obiskovalcev 
letno. V park prihajamo z različnimi 
nameni in različnimi pričakovanji. 
Pomembno je, da se tega zavedamo 
in ne motimo drugih obiskovalcev, 
lastnikov zemljišč ter ljudi, ki v parku 
živijo in delajo.

Kaj o vodenju psov v Krajinskem 
parku Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib pravi zakonodaja?
V krajinskem parku ni dovoljeno 
voditi psov brez povodcev (Odlok 
o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in 
Šišenski hrib, 2015). Tudi po zakonu o 
zaščiti živali (2013) mora biti pes na 
javnem mestu na povodcu.
V gozdu je treba upoštevati tudi 
zakon o divjadi in lovstvu, ki določa,  
da psov brez nadzora ni dovoljeno 
spuščati v naravo.



za psa ni najbolj zabavna disciplina, 
a je za prijeten sprehod nujna, saj je 
uporaba povodca na javnih mestih 
obvezna. Zaradi zahtevnosti gre 
za odlično mentalno zaposlitev, 
ki od psa zahteva veliko mero 
koncentracije in samokontrole.

so izvrstna aktivnost, saj z njimi 
krepimo svojo in pasjo kondicijo ter 
izboljšujemo odnos s psom. Vlečni 
športi so primerna dopolnitev 
drugim pasjim športom, saj ne 
obremenjujejo sklepov in krepijo 
mišice. So zabavni in ne zahtevajo 
ne poligona ne drage opreme.

je osnovna aktivnost za sproščanje 
pasjih nagonov. Kakovostna in dobro 
zgrajena igra psa mentalno in fizično 
krepi, na tak način pa utrjujemo tudi 
vez med  vodnikom in psom.

daje psu več svobode. 
Psi s slabimi odpoklici 
so obsojeni na povodec, 
vodniki pa na omejen 
nabor aktivnosti na 
sprehodih. Z odpoklicem 
utrjujemo odnos s psom, 
hkrati pa ga mentalno in 
fizično zaposlimo.

ODPOKLIC

IGRA

VLEČNI ŠPORTI

HOJA NA POVODCU

so način interakcije med 
vodnikom in psom, ki omogoča 
ciljni razvoj gibalnih zmožnosti 
psa, ki jih brez vodnika ne bi razvil. 
Z njimi izboljšujemo agilnost psa, 
krepimo njegovo samozavest 
in izboljšujemo medsebojno 
komunikacijo.
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Alfakanov delovni sprehod v Krajinskem 
parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
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