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Hišni ljubljenčki so zelo iznajdljivi. Nekateri znajo 
odpreti vrata, zlesti v omare in se stisniti skozi 
najmanjše špranje. Naj bo stanovanje varno tudi zanje! 

Psi potrebujejo tudi po 16 ur spanca na dan! 
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Veš, kaj počne tvoj ljubljenček, kadar je sam doma? Prepričana sem, da skupaj preživita 
veliko prostega časa. Skupaj se igrata in sprehajata, morda bereta knjige ali preprosto 
poležavata na kavču. Vse to je zelo pomembno, saj je tvoj ljubljenček tvoj prijatelj in 
družinski član.

Vendar celega dneva ne moreš preživeti s svojim 
štirinožnim prijateljem. Ko se zjutraj odpraviš v šolo, 
ljubljenček ostane doma. Prav tako te počaka doma, ko 

Moj kuža uničuje pohištvo
Včasih se zgodi, da pes v tvoji odsotnosti uničuje pohištvo, 
grize čevlje ali lula po stanovanju. Tega ne počne zato, da bi 
te jezil, ampak zato, ker je osamljen in se dolgočasi. Morda 
se celo boji biti sam doma in zato glasno laja. Poskrbeti 
je treba, da ima na voljo igrače, s katerimi se lahko igra. 
Imeti mora dovolj prostora za gibanje in raziskovanje. 
Svojemu ljubljenčku lahko prosti čas popestriš tako, 
da po stanovanju ali kletki pred odhodom v šolo skriješ 
nekaj priboljškov, ki jih bo z veseljem poiskal in se pri tem 
zabaval.

Zelo pomembno je, da niso predolgo sami doma. Če si 
veliko odsoten, se dogovori s prijateljem ali sorodnikom, da 
v tem času obišče tvojega ljubljenčka, ga sprehodi in se z 
njim poigra. 

Poskrbi, da bodo vse nevarne stvari skrite. Kunci, dihurji 
in glodavci radi grizejo vse, kar jim pride pod zobe. 
Poskrbi, da ne bodo mogli do električnih kablov ali hrane, 
ki je ne bi smeli jesti. Tudi nekatere rastline so lahko 
nevarne za živali. Če zna tvoj pes ali mačka odpirati 

Poskrbi, da tvoj ljubljenček ne bo osamljen
Tvoji živali pomeniš vse. Si njena družina, njen prijatelj, 
nate se zanaša, da boš lepo poskrbel zanjo. Nekatere živali 
potrebujejo družbo živali svoje vrste (na primer morski 
prašički, podgane, kunci ...), drugi so raje sami (na primer 
hrčki). Vsi pa nujno potrebujejo tudi svojega lastnika. Če jih 
predolgo puščamo same, lahko postanejo zelo prestrašeni 
in nesrečni, začnejo uničevati stvari, psi lahko lajajo, 
poškodujejo lahko celo sami sebe.

Počitek je pomemben
Živali vsak dan za spanje porabijo mnogo več časa kot 
ljudje. Psi na primer spijo do 16 ur na dan, mladički še 
nekoliko več. Tudi mačke večino časa spijo in poležavajo. 
Glodavci, ki so pretežno nočne živali, prav tako prespijo 
večino dneva.

Za razliko od ljudi pa živali spijo v krajših intervalih. To 
pomeni, da spijo oziroma počivajo krajši čas, morda nekaj 
ur. Nato se rade sprehodijo, kaj pojedo, se igrajo in se vrnejo 
k počitku. Tvoj ljubljenček tako ne prespi celega dneva; 
njegov dan je sestavljen iz obdobij spanca, igre, hranjenja in 
raziskovanja.

si na tečaju tujega jezika ali na športnem treningu. Tvoj 
dan je poln aktivnosti in dogodivščin – kaj pa dan tvojega 
kosmatinca?

Iznajdljivi radovedneži
Živali so izredno 
radovedne in iznajdljive. 
Svet spoznavajo z 
opazovanjem, grizenjem 
in vohanjem. Pomisli na 
svojega ljubljenčka in na 
vse, kar zna storiti. Zna 
morda odpreti vrata ali 
prižgati luči? Pod kavčem 
skriva tvoje obleke ali 
na skrivaj krade hrano z 
mize? Vse to počne tudi 
takrat, ko te ni doma.

vrata, naj bodo ta 
zaklenjena. Najbolj 
spretni znajo zlesti 
tudi v omare. 
Prepričaj se, da 
tvoj ljubljenček ni 
med njimi, sicer 
bo treba tudi vrata 
omar prilagoditi 
tako, da jih ne bo 
mogel odpreti.

Medtem ko si v šoli ali se zabavaš s prijatelji, je tvoj 
ljubljenček sam doma. Poskrbi, da to ne bo trajalo 
predolgo. To pomeni, da se moraš včasih čemu tudi 
odpovedati – namesto da obiščeš prijatelja, ga raje 
povabi na sprehod s psom, namesto igre na dvorišču 
boš doma čistil kletko svojega hrčka ... Za ljubljenčka 
namreč nisi odgovoren samo v svojem prostem času, 
ampak ves čas, vse njegovo življenje.

domadoma


