
 

 

 

 

 

 

 

 

Pes na delovnem mestu 
Seminarska naloga pri predmetu Karierni razvoj zaposlenih 

Studijsko leto 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorica: Tjaša Poglej 

Mentorica: prof. dr. Eva Boštjančič 

 

 

 

Ljubljana, januar 2021 

 

 



1. UVODNA PREDSTAVITEV METODE 

 

Vedno več organizacij svojim zaposlenim omogoča, da na svoje delovno mesto pripeljejo 

svojega psa. Gre za metodo oziroma ukrep v organizacijah, ki naj bi s seboj prinašal veliko 

pozitivnih posledic. Zaposleni poročajo o večjem občutku sproščenosti in umirjenosti ter 

boljšem počutju (Pevec Koršič, 2021). Kadar je pes prisoten na delovnem mestu imajo občutek, 

da doživljajo manj stresa oziroma, da le-tega bolj učinkovito obvladujejo (Pevec Koršič, 2021; 

Wagner in Pina e Cunha, 2021). Hkrati zaposleni presojajo, da je ob prisotnosti psa njihovo 

delovno zadovoljstvo višje, ukrep pa lahko pri njih okrepi občutek pripadnosti organizaciji 

(Boštjančič in Smolkovič, 2012). Psi imajo pozitivne učinke tudi na področju spodbujanja 

komunikacije med zaposlenimi (Hall idr., 2017; Wagner in Pina e Cunha, 2021). 

Kljub številnim prednostim obstajajo omejitve, s katerimi se srečamo, ko želimo psom dovoliti 

vstop v organizacijo. To so na primer fobije in strahovi zaposlenih ter alergije na dlako. Če so 

psi slabše vzgojeni ali če je hkrati v prostoru več psov, ki se skupaj igrajo, lahko motijo delovni 

proces (Pevec Koršič, 2021). Zaradi različnih problemov, pomislekov oziroma tveganj, ki se 

lahko pojavijo kot posledica prisotnosti psov na delovnem mestu, so nekatere organizacije bolj 

odprte do vpeljave te metode kot druge. V splošnem so do psov bolj odprti v organizacijah, kjer 

je manj dela s strankami in kjer ni potreben poslovni stil oblačenja (Boštjančič in Smolkovič, 

2012).  

Skozi seminarsko nalogo bom predstavila nekatere prednosti in pomanjkljivosti prisotnosti 

psov na delovnem mestu. Skušala bom prikazati, na kaj moramo biti pri vpeljevanju metode 

pozorni, da bi dosegli kar najboljše učinke za zaposlene ter za organizacijo kot celoto. Opozorila 

bi še, da se tekom poglavij ne bom osredotočala na delovna mesta, ki so neposredno povezana 

z živalmi ali skrbjo zanje kot so veterinarske ambulante, saloni za nego psov ipd. Izločila sem 

delovna mesta, kjer je delo psa vezano na opravljanje delovnih nalog npr. v policiji. Prav tako 

v seminarski nalogi ne bom zajela psov spremljevalcev. Skozi poglavja bom obravnavala pse 

na delovnem mestu, ki nimajo neposredne vloge pri delovnem procesu, torej pse na delovnem 

mestu kot metodo, ki vpliva na zaposlene.  

 

2. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA/NASTANKA METODE 

 

Prvi uradni začetki implementacije metode v delovno okolje so se začeli leta 1999, ko je 

organizacija Pet Sitters International predstavila projekt Take Your Dog to Work Day® (Pet 

Sitters International, b.d.). Sodelujoče delovne organizacije so svoje zaposlene spodbudile, da 

na dogovorjen dan na delovno mesto pripeljejo svojega psa. Namen projekta je bil, da bi 

prikazali povezanost med psi in ljudmi ter promovirali posvojitve psov. Ocenjujejo, da je že v 

prvi izvedbi projekta, sodelovalo okoli 300 organizacij (Pet Sitters International, b.d.). Točnega 

števila organizacij, ki danes sodelujejo v projektu ni mogoče določiti, saj se nikjer ne beleži 

evidence sodelujočih, na rastočo popularnost pa kažejo številne objave na socialnih omrežjih z 

oznako #TYDTWD (tj. Take Your Dog to Work Day). 

3. UPORABNOST METODE SKOZI ZNANSTVENE RAZISKAVE 



 

Živali pozitivno vplivajo na človekovo zdravje, tako telesno kot duševno (Blenkuš, 2019). V 

slovenski raziskavi (Blenkuš, 2019) se je pokazalo, da so lastniki živali v splošnem bolj telesno 

dejavni, pri njih se pojavlja manj srčno-žilnih bolezni, prisotnih je manj znakov depresije ter 

blažji znaki stresa in osamljenosti. Če upoštevamo zapisano, ni nenavadno, da se ljudje pogosto 

odločajo imeti domače živali in med njimi tudi pse. Pes kot domača žival je prav tako pogosto 

proučevan, saj se mnoge raziskave osredotočajo izključno na vplive psa na zdravje ljudi 

(Blenkuš, 2019). Ker so psi pomemben del življenja marsikaterega posameznika, tudi vedno 

več organizacij dovoljuje svojim zaposlenim, da psa privedejo na delovno mesto (Daniels, 

2015; Hall idr., 2017). 

Udeleženci raziskave v slovenskem prostoru so povedali, da so njihove izkušnje s prisotnostjo 

psov na delovnem mestu pozitivne; v delovnem okolju so občutili več sproščenosti, umirjenosti 

in dobrega počutja (Pevec Koršič, 2021). Zaposleni, ki so psa na delovno mesto privedli vsaj 

enkrat na teden, so imeli pomembno višje rezultate zadovoljstva z delom (p < 0,001; Hall in 

Mills, 2019). Podobno so ugotovili tudi v prvi slovenski eksploratorni raziskavi na to temo, kjer 

je bilo 83 % udeležencev mnenja, da prisotnost psa vpliva na višje zadovoljstvo pri delu 

(Boštjančič in Smolkovič, 2012). 62,5 % udeležencev pa je ocenilo, da prisotnost psa ugodno 

vpliva na zaposlene v stresnih situacijah (Boštjančič in Smolkovič, 2012). Zaposleni poročajo 

o pozitivnih vplivih prisotnosti psa na doživljanje stresa, pri čemer se jim zdi, da se lahko lažje 

distancirajo od stresnih situacij ter v splošnem doživljajo manj stresa, ko izpolnjujejo bolj 

zahtevne delovne naloge (Pevec Koršič, 2021). Lastniki doživljanje stresa uravnavajo tako, da 

si vzamejo nekaj trenutkov za božanje psa ali gredo z njim na sprehod, posledično pa preživijo 

več časa na prostem v primerjavi z drugimi zaposlenimi (Wagner in Pina e Cunha, 2021). 

Raziskave kažejo tudi, da prisotnost psov spodbuja odprto komunikacijo znotraj delovne 

organizacije (Wagner in Pina e Cunha, 2021), oziroma da je komunikacije na splošno več (Hall 

idr., 2017; Rice, 2019). Pes lahko deluje kot ledolomilec (spodbudi začetek komunikacije), tudi 

kadar zaposleni komunicira s strankami (Wagner in Pina e Cunha, 2021). Avtorja tuje raziskave 

pa ugotavljata, da se organizacijska politika, ki dovoljuje pse na delovnem mestu povezuje z 

višjo stopnjo socialne kohezivnosti (Wagner in Pina e Cunha, 2021). Ugotovila sta, da si lastniki 

psov znotraj iste organizacije pogosto nudijo socialno oporo in skupaj prakticiraj različne 

aktivnosti: gredo skupaj na kosilo in celo skrbijo za psa, če mora nekdo na službeno potovanje. 

Hkrati tudi ne-lastniki občasno poskrbijo za psa svojega sodelavca, če ima ta preveč dela. 

Takšne aktivnosti (ter s tem povezana socialna kohezivnost) lahko vplivajo na organizacijsko 

pripadnost (Wagner in Pina e Cunha, 2021). 

Zaposleni, ki na delovno mesto pogosteje privedejo svojega psa, imajo višjo delovno zavzetost 

(Hall in Mills, 2019). Raziskovalci so uporabili Utrech lestvico delovne zavzetosti (Utrecht 

Work Engagement Scale – UWES; Schaufeli in Bakker, 2004), pri čemer so se razlike pokazale 

na vseh treh lestvicah ter na splošni meri delovne zavzetosti. In sicer so zaposleni, ki so psa na 

delovno mesto pripeljali pogosto (vsaj enkrat na teden) ali občasno (vsaj enkrat na mesec, a ne 

vsak teden), imeli pomembno višje rezultate na lestvici vitalnost, kot tisti, ki psa nikoli ne 

pripeljejo. Na lestvici predanost so pomembno višje rezultate imeli tisti, ki so psa pripeljali 

pogosto, v primerjavi s tistimi, ki ga ne pripeljejo nikoli. Tudi na lestvici vpetost so 



posamezniki, ki pogosto pripeljejo na delovno mesto psa, imeli pomembno višje rezultate kot 

tisti, ki ga ne pripeljejo nikoli. Pomembno višji skupni rezultat delovne zavzetosti v primerjavi 

s tistimi, ki psa nikoli ne privedejo na delovno mesto, so imeli zaposleni, ki ga na delovno mesto 

privedejo pogosto in zaposleni, ki ga privedejo le občasno. Kaže se, da lahko že občasna 

prisotnost psov na delovnem mestu, t.j. vsaj enkrat na mesec, vpliva na višjo delovno zavzetost 

zaposlenih. 

Primerjava med zaposlenimi, ki imajo pse, a jih ne jemljejo s seboj na delovno mesto ter tistimi, 

ki jih, je pokazala tudi potencialne razlike v fluktuaciji (Rice, 2019). Zaposleni, ki na delovno 

mesto vzamejo svoje pse, so namreč imeli nižjo namero menjave zaposlitve.  

 

4. NATANČNA PREDSTAVITEV METODE  

 

4.1. NAMEN 

 

Z vpeljavo psov lahko organizacija doseže različne učinke. Organizacije se za metodo 

odločajo z željo, da bi imel ukrep pozitivne učinke na različna področja dela. Metoda je lahko 

uporabna kot način doseganja višjega delovnega zadovoljstva. Slovenski avtorici (Boštjančič 

in Smolkovič, 2012) ugotavljata, da veliko zaposlenih meni, da prisotnost psa ugodno vpliva 

na delovno zadovoljstvo. Zaposleni poročajo, da psi na delovnem mestu ugodno vplivajo na 

počutje, spodbujajo bolj dinamično delovno rutino ter da so zaposleni, ki so lastniki psov bolj 

pomirjeni, če njihova žival ne rabi biti sama doma in se jim ni potrebno z družinskimi člani 

dogovarjati, kdo bo poskrbel za psa (Boštjančič in Smolkovič, 2012). Vpeljava takšne metode 

je lahko tudi način, kako zaposlenim približati določene organizacijske vrednote kot sta 

fleksibilnost in odprtost do sprememb (Wagner in Pina e Cunha, 2021). Psi v delovnem 

okolju pa so lahko strategija privabljanja in ohranjanja zaposlenih. Zaposleni, ki svoje pse 

redno privedejo na delovno mesto, so namreč za delo bolj zavzeti (Hall in Mills, 2019). 

 

4.2. CILJNA POPULACIJA 

 

Metoda nima posebnih omejitev, razen konkretnega delovnega okolja v katerem je pes prisoten. 

Bolj primerna je npr. za delovna mesta, kjer so zaposleni v pisarnah, a manj primerna za delovna 

mesta, kjer se neposredno posluje s strankami in kjer je to omejeno s higienskimi ali varnostnimi 

standardi. Kljub temu so psi lahko prisotni v različno velikih organizacijah in na veliko različnih 

delovnim mestih. Metoda se kot koristna izkaže v situacijah, ko si želijo organizacije ustvariti 

bolj sproščeno delovno okolje.  

Prisotnost psov pa ima pomemben pozitiven vpliv na blagostanje posameznikov v delovnem 

okolju le, če so izpolnjeni določeni predpogoji – fleksibilnost organizacije delovnega časa, 

avtonomija in odprta komunikacija (Wagner in Pina e Cunha, 2021). Natančneje to pomeni, da 

se težave znotraj organizacije odprto naslavljajo, da si lahko zaposleni sami prilagajajo kdaj si 



bodo vzeli odmor med delom, da je na ravni organizacije sprejemljivo, če zaposleni delajo 

napake ipd. Ta ugotovitev kaže, da se učinki vpeljave psov na delovno mesto pokažejo le, če 

se ta ukrep sklada z celotno organizacijo dela in organizacijsko kulturo. Čeprav lahko tudi brez 

izpolnjevanja teh predpogojev delovnega okolja zaposlenim dovolimo, da pse pripeljejo v 

organizacijo, bomo v tem primeru manj verjetno dosegli pričakovane učinke ukrepa kot sta npr. 

znižanje stresa zaposlenih ali ustvarjanje bolj sproščene klime. 

 

4.3. POTEK IZVEDBE  

 

Za organizacije 

Tuji avtorji (Foreman idr., 2017) predlagajo, da delodajalci pred vpeljavo psov na delovno 

mesto, ocenijo prepričanja zaposlenih o psih na delovnem mestu ter preverijo kakšni pomisleki 

se pri njih pojavljajo. Ta postopek lahko izvedemo na različne načine npr. v obliki fokusne 

skupine ali ankete (Foreman idr., 2017). Pri tem nam lahko pomaga kateri od vprašalnikov, ki 

meri posameznikova stališča do psov in drugih živali, npr. Lestvica stališč do domačih živali 

(Pet Attitude Scale; Templer, 2017) in Mera vezi med človekom in živaljo (Measure of Human–

Animal Bond; Cash idr., 2000). Raziskovanje stališč zaposlenih do psov nam namreč 

predstavlja izhodišče za nadaljnje korake vpeljave psov v organizacije. Pri načrtovanju se 

opiramo na prednosti metode, ki jih zaznavajo zaposleni ter naslavljamo pomisleke in jih 

upoštevamo pri oblikovanju pravil za lastnike, ki bodo svojega psa pripeljali v organizacijo. S 

ponovnim merjenjem stališč po tem, ko smo že dovolili psom v organizacijo, pa lahko 

preverimo, ali so se stališča zaposlenih v tem času kaj spremenila. 

Ob vpeljevanju psov v organizacijo je potrebno pripraviti načrt ter se pogovoriti o priporočilih 

oz. pravilih, ki so vezana na lastnike psov. Ker primanjkuje strokovne literature, ki bi se 

osredotočala na sam proces vpeljave te metode, sem oblikovala nabor vprašanj, ki so lahko 

odgovornim osebam tekom procesa v pomoč: 

KJE?  

- Kje so psi dobrodošli? Bomo imeli v organizaciji t.i. »sobe brez psov«, 

kamor psi nimajo dostopa? 

- Ali so psi dobrodošli na sestankih s strankami? Kaj pa s poslovnimi 

partnerji? 

KDO? 

- Kateri psi so lahko prisotni v organizaciji? Katere pogoje mora pes 

izpolnjevati, da lahko vstopi v prostore organizacije? 

- Ali se mora vsakemu lastniku posebej odobriti, da lahko na delovno mesto 

pripelje psa? 

KDAJ? 

- Ali bodo psi v organizaciji lahko prisotni vsak dan v tednu? 

- Je potrebna predhodna najava s strani lastnika za vsak dan prisotnosti psa? 



KOLIKO? 

- Ali bomo omejili, koliko psov je lahko naenkrat prisotnih v eni pisarni / 

celotni organizaciji? 

 

Ker so si organizacije po različnih značilnosti zelo drugačne med seboj, ne obstajajo enoznačni 

odgovori na zapisana vprašanja, kot tudi ne obstajajo enoznačne usmeritve, ki bi veljale za vse 

organizacije, ki si želijo v delovno okolje vpeljati pse. Odločitev za to, da vpeljemo pse v 

organizacijo, se namreč povezuje z različnimi področji delovanja organizacije: od skrbi za 

zdravje, varnosti in dobrega počutja zaposlenih pa vse do pravnih in kulturnih vidikov delovanja 

organizacije kot celote (Foreman idr., 2017). Prav zato je potrebno vpeljavi metode nameniti 

dovolj časa in to izvesti v skladu z značilnostmi posamezne organizacije. 

 

Za lastnike 

Ob tem, ko organizacija zaposlenim omogočili, da lahko na delovno mesto pripeljejo psa, 

morajo tudi lastniki zagotoviti določene pogoje, da prisotnost psa ne bo imela negativnih 

učinkov na produktivnost ali varnost v organizaciji. Problematično je lahko, če zaposlen na 

delovno mesto pripelje psa, ki ni primerno vzgojen za takšno okolje (Jerot, 2018). In kaj mora 

pes znati? Mora se znati umiriti in počakati na določenem prostoru – na primer na ležišču (Jerot, 

2018). Ko je pes v delovnem okolju je zanj lažje, če ima ležišče v delu prostora kjer hodi manj 

ljudi, saj se ne bo tako manj osredotočal na okolico (Jerot, 2018). Seveda je, preden lastnik 

pripelje psa na delovno mesto, pomembna njegova kritična presoja. Psi, ki so preveč 

nepredvidljiv in kažejo znake agresije oziroma so jih kazali v preteklosti, niso primerni za 

delovno okolje. 

 

4.4. KONKRETEN PRIMER 

 

Primer korakov vpeljave psov na delovno mesto (realen primer iz slovenske organizacije): 

1. Anketa za zaposlene: V prvem koraku so s pomočjo ankete preverili stališča in 

pomisleke vseh zaposlenih. Vsebovala je vprašanja kot so: ali ste lastniki psov, 

ali bi jih želeli imeti v organizaciji, ali bi vas na delovnem mestu motili… 

Odgovori so bili v pomoč v vseh nadaljnjih korakih procesa. 

2. Oblikovanje pravilnika: Oblikovali so pravilnik v katerem so opredelili npr. 

kolikokrat so lahko psi prisotni na delovnem mestu, kakšni so predpogoji da 

pridejo, kako morajo lastniki poskrbeti za psa na delovnem mestu ter da morajo 

biti psi vedno na povodcih. 

3. Izobraževanje za lastnike psov. Pripravilo se je izobraževanje za lastnike psov 

ter se jim predstavilo pravilnik, ki se ga morajo držati, če bodo na delovno mesto 

privedli svojega psa. 

4. Spoznavanje psov v parku ter prvi dan v pisarni. Določilo se je dan, ko so se psi 

med seboj spoznali zunaj organizacije, nato so jih zaposleni prvič pripeljali tudi 

v prostore organizacije. 



5. Poskusno obdobje: Po prvi prisotnosti psov v organizaciji, se je začelo poskusno 

obdobje, v katerem so bili psi lahko prisotni na delovnem mestu enkrat na teden. 

6. Anketa o zadovoljstvu zaposlenih: Po koncu poskusnega obdobja so izvedeli 

anketo, kjer so zaposlene povprašali, kako so bili v tem času zadovoljni s 

prisotnostjo psov. 

Ker je anketa o zadovoljstvu pokazala, da so bili zaposleni s poskusnim obdobjem prisotnosti 

psov na delovnem mestu zadovoljni, so sedaj psi lahko v organizaciji prisotni večkrat na teden. 

Takšen primer predstavlja sistematično vpeljavo psov v organizacijsko okolje. Zraven analize 

ukrepa (ki poteka pred njegovo vpeljavo ter po določenem obdobju po njegovi vpeljavi), 

dodano vrednost predstavlja poskusno obdobje, kjer se preveri kako ukrep deluje v praksi. 

Seveda je nepogrešljiv korak tudi takšno ali drugačno seznanjanje zaposlenih z vpeljevanjem 

ukrepa, kar je bilo v predstavljenem primeru narejeno s pomočjo pravilnika in izobraževanja za 

lastnike psov. 

 

4.5. OMEJITVE UPORABE METODE  

 

Na kakšne ovire pa lahko naletimo, če so na delovnem mestu prisotni psi? 

Problem lahko predstavljajo strahovi ali fobije pred psi, ki jih imajo lahko drugi zaposleni. 

Avtorici Boštjančič in Smolkovič (2012) predlagata, da lahko to težavo organizacija nadzoruje 

tako, da se določi, v katerih prostorih se psi lahko gibljejo in v katerih ne. Podobno lahko 

postopamo v primeru blažjih alergij na živalsko dlako. Kljub določenim prilagoditvam je 

potrebno biti pozoren na vse zaposlene. Močna alergija na živalsko dlako ali fobija katerega od 

zaposlenih je lahko znak, da je vpeljava psov za določeno delovno organizacijo neprimerna. 

Naše vodilo pri vpeljavi te metode mora biti, da psi ne bodo predstavljali grožnje za telesno ali 

duševno zdravje kateregakoli od zaposlenih. 

Zaposleni poudarjajo, da je vzgojenost psa nujen predpogoj za pozitivne vplive na delovni 

proces (Pevec Koršič, 2021). V nasprotnem primeri pes moti delovni proces, kar vpliva na 

produktivnost. Podobno se zgodi tudi, če je v pisarni prisotnih več psov, ki se igrajo (Pevec 

Koršič, 2021). 

Ob prisotnosti psov v delovnem okolju pa moramo preprečimo zoonoze – to so bolezni, ki se 

prenašajo z živali na človeka. V Sloveniji je za pse po zakonu obvezno cepljenje proti steklini, 

priporoča se tudi cepivo proti kužnim boleznim in Leptospirozi (Cepljenje psov, 2017). 

Pomembno je, da organizacija od zaposlenih zahteva, da prinašajo dokazila in potrdila o 

opravljanih veterinarskih storitvah kot so prejem zdravil za preprečevanje klopov in bolh 

(Foreman idr., 2017). Hkrati naj organizacija s soglasjem lastnika preveri Centralni register 

psov (Portal Gov.si, b. d.), v katerem je zapisan podatek ali je bil psu dodeljen status nevarnega 

psa. V tem primeru pes ni primeren za delovno mesto. 

Hkrati ne moremo mimo dejstva, da morda psi v določenih okoliščinah na delovnem mestu niso 

primerni. Pri tem lahko razmišljamo o specifikah delovnega okolja. Psi so morda manj primerni 

na delovnih mestih, kjer veljajo strogi higienski standardi (npr. v kuhinjah ali v drugih obratih 



z živili) in kjer je lahko okolje nevarno zanje (npr. na gradbišču ali v določenih proizvodnjah). 

Manj primerna so tudi delovna mesta, kjer bi psi bili prisotni v prostoru kjer se menjuje veliko 

strank (npr. na banki, pošti…), saj je lahko stranka na žival potencialno alergična ali se je boji. 

Hkrati si zaposleni na takšnih delovnih mestih morda ne bi utegnil vzeti časa, da se posveti psu, 

če to situacija zahteva (npr. pes zalaja, mora na stranišče…). Tudi avtorici Boštjančič in 

Smolkovič (2012) sta ugotavili, da so do psov bolj odprti v organizacijah, kjer je manj dela s 

strankami in kjer ni potreben poslovni stil oblačenja. Kljub raznim omejitvam pa avtorji (Hall 

idr., 2017) zaključujejo, da je s prisotnostjo psov ob delu še vedno povezanih več pozitivnih 

učinkov kot negativnih. 

 

5. VLOGA PSIHOLOGA 

 

Psihologovo delo v kadrovski službi se lahko s psi v organizacijskem okolju povezuje na 

različne načine. Sodeluje lahko v procesu vpeljevanja psov v organizacijo, pri pripravi 

priporočil ali pravilnika in razreševanju dilem. Kot vodilo pri vpeljevanju psov v organizacijo 

mu naj bo, da je potrebno upoštevati vse osebe, na katere bi lahko prisotnost živali imela vpliv. 

To niso le vsi zaposleni v organizaciji, ampak mednje spadajo tudi poslovni partnerji in stranke. 

Tudi tuji avtorji (Foreman idr., 2017) izpostavljajo, da so ravno kadrovski strokovnjaki tisti, ki 

naj upoštevajo in naslavljajo različne probleme, do katerih lahko pride pri vpeljevanju psov v 

organizacije. Kadrovskim strokovnjakom predlagajo tudi, naj zaposlenim omogočijo anonimno 

podajanje pomislekov, ker lahko v nasprotnem primeru koga skrbi, da ga bodo sodelavci 

obsojali (Foreman idr., 2017). Mnenja zaposlenih naj torej psiholog zbira anonimno npr. preko 

anonimnega spletnega vprašalnika, ki ga lahko zaposleni izpolnijo doma. 

Psiholog lahko opozarja na prednosti in ovire, ki jih psi prinašajo v organizacijsko delovanje 

ter s pomočjo različnih načinov zbiranja podatkov (vprašalnikov, intervjujev, fokusnih skupin) 

analizira stanje pred in po vpeljavi metode. Spremlja lahko težave, ki se na tem področju 

pojavljajo, ter jih naslavlja in sodeluje pri oblikovanju rešitev. Npr. če bi se v določeni 

organizaciji izkazalo, da si želi pse pripeljati veliko zaposlenih, a se potem psi med seboj 

začnejo igrati in motijo delovni proces, se lahko uvede omejitev števila psov na vsakem 

oddelku. Zaposleni imajo nato možnost, da se med seboj dogovorijo, kateri zaposleni bodo na 

določen dan s seboj pripeljali psa. 

 

6. MOJ POGLED NA METODO  

Jasno je, da obstajajo prednosti prisotnosti psa na delovnem mestu. Številne prednosti kažejo 

na to, da je metoda lahko zelo uporabna v organizacijah. Priložnost uporabe metode vidim v 

tistih organizacijah, kjer bi si želeli bolj sproščene klime na delovnem mestu. Zaposleni so lahko 

manj zaskrbljeni, če njihov pes ni sam doma in so lahko posledično bolj produktivni, če imajo 

med delovnim časom psa ob sebi. Ta metoda predstavlja tudi način, ki zaposlenim omogoči 

bolj učinkovito usklajevanje dela in zasebnega življenja. Zaposleni prihranijo čas, ko bi svojega 

psa peljali v varstvo ter ga šli iskat. Odmore med delom pa lahko izkoristijo za kratek sprehod 



s psom, tako da jim doma ostane več časa za druge aktivnosti. Hkrati ne moremo mimo dejstva, 

da obstajajo omejitve, ki so vezane na prisotnost psa v organizacijah. Če si želimo, da bo 

delovno okolje ostajalo varno in produktivno se moramo omejitev zavedati, neprestano 

ocenjevati učinke prisotnosti psov na delovnem mestu ter razmišljati ali obstajajo načini kako 

se izogniti škodljivim vplivom za organizacijo in zaposlene. Koristno je tudi postavljanje jasnih 

pravil, ki se jih morajo lastniki držati, kadar na delovno mesto privedejo psa. 

Pse na delovnem mestu sicer obravnavajo številne znanstvene raziskave, a se jih večina 

osredotoča le na prednosti in pomanjkljivost prisotnosti psov ob delu. Hkrati ni zaslediti jasnih 

smernic ali napotkov, kako pse kar najbolj učinkovito vpeljati v organizacije. Prav na tem 

področju vidim veliko možnosti za razvoj metode v prihodnje. 
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