
ZAKAJ V MALO ŠOLO S PSOM? 

 

V tokratnem članku bi želel pojasniti, zakaj je potrebno z mladim psom v malo 

šolo. S tem, ko smo dobili k hiši novega pasjega prijatelja, se pričenja proces 

odraščanja in socializacije psa. Skrbni in vestni bodoči lastniki se že pred 

nakupom psa,  zelo dobro pripravijo na novega člana družine. To pomeni, da 

izbira vrste pasme ni omejena samo na to, da nam je nek psiček všeč, ampak za 

kakšen namen bomo psa pripeljali k hiši, kje bo njegov življenjski prostor, koliko 

časa mu bomo namenili, koliko gibanja potrebuje itd… 

Prvih nekaj dni v novem domu je za mladega psa daleč najbolj stresno, saj gre 

za prilagajanje na bodoče domače okolje. V dneh, ko kuža najbolj potrebuje mir 

in postopno uvajanje, pa je pritisk nanj največji, saj bi se vsi člani družine želeli 

ukvarjati z njim, tako, da nemalokrat nima zagotovljenega niti ene od osnovnih 

dobrin, to je dovolj spanca. Govorim o toliko slišani pritožbi novih lastnikov, da 

njihov kuža bi pa samo spal.  

Poznavanje psa, kot ene od živalskih vrst in še naprej poznavanje pasme psa je 

nujna, da lahko dobro skrbimo, komuniciramo in socializiramo psa. Obisk  male 

pasje šole je zato nujen za lastnike, ki imajo prvič psa, kot tudi za tiste, ki so psa 

že imeli v preteklosti, saj se dognanja na področju kinologije  razvijajo in 

spreminjajo s  svetlobno hitrostjo. 

Pri socializaciji psa gre za privajanje na najrazličnejše vplive iz neposredne 

okolice, kjer marsikatero situacijo ustvarimo umetno na poligonu, to je 

srečevanja z ljudmi, psi, kolesarji, avtomobili, naučimo psa obnašanja v 

urbanem okolju, da se lastnik lahko brez skrbi sprehaja tudi v največji gneči. Če 

ne poznamo pravilne komunikacije s psom je isto, kot da bi Kitajca sredi 

Ljubljane v slovenskem jeziku nekaj vprašali. Seveda nam ne more odgovoriti, 

ker govori drug jezik in je komunikacija kot taka neustrezna. Tudi poznavanje 

govorice med psi je dobro poznati, saj bomo vedeli, kdaj je naš pes sproščen in 

kdaj se počuti nelagodno, kdaj je pripravljen nekoga ugrizniti… 

V mali šoli gradimo navezavo med vodnikom in psom, ki je v procesu 

odraščanja najbolj pomembno. Veliko vodnikov ne ve, da prvo leto na naših 

sprehodih s psom, le tega ni priporočljivo spuščati s povodca. Na ta način 



imamo psa ves čas ob sebi, to pa pomeni, da je izpolnjen eden od pogojev 

dobre navezave. Seveda je potrebno psa predhodno navaditi na povodec, da se 

počuti dobro. Vse informacije, ki potekajo od lastnika k psu, temeljijo na 

pozitivni motivaciji in nagrajevanju, pes pa nam s svojim obnašanjem, ki je 

lahko zaželeno,  ali pa tudi ne, sporoča, kaj moramo še popraviti z dobrim 

pristopom. Žal mi je, ko praktično vsak dan vidim nenehna poveljevanja pri 

odraščajočem psu, kot so sedi, prostor, nepotrebno vpitje na psa, vlečenje s 

povodcem… S tem psu sporočamo, kako zelo neprijetni smo in se kasneje 

čudimo, zakaj gre pes raje stran od nas, kot pa, da bi prišel k nam. Zavedanje, 

da mlad kuža naenkrat premore le dve do tri sekunde popolne koncentracije, je 

bistvenega pomena pri vzgoji. Samo vrhunsko treniran odrasel pes ima 

sposobnost koncentracije do pol ure. 

Vabim vas, da se nam kot prijatelji kužkov pridružite v naši mali šoli v 

Kinološkem društvu Grosuplje. Vpeljali vas bomo v čudovit svet lepega življenja 

med psom in vodnikom. Posvečamo se že dva meseca starim psičkom, za vas pa 

smo tu celo leto. Imamo strokovno usposobljene inštruktorje z licencami, dober 

poligon in neizmerno voljo do dela. Dosegamo zavidljive rezultate z vsemi 

pasmami in rešimo na videz še tako nerešljiv problem, s katerim se lahko kot 

lastnik psa srečate.  
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Tekst pod sliko: Pravilno ravnanje z mladim psom je pomembno, da se bo razvil 

v zdravega in stabilnega psa 

 

 

 


