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Čeprav mladički veliko spijo, življenje z njimi nikakor ni 
mirno in tiho!

Mladiček mora spoznati veliko novega, vendar ne vsega 
naenkrat. 

Posvojitev psa je velika odgovornost. Ljudje imamo pse doma običajno zato, ker so nam všeč. Z njimi 
želimo preživeti veliko prijetnih trenutkov. S psom se igramo, hodimo na sprehode, ga naučimo kaj 
zanimivega, včasih pa samo skupaj sedimo na kavču in gledamo televizijo. Želimo ga vzeti s sabo,  
ko gremo na počitnice ali na obisk k sorodnikom. Pes postane del naše družine za vse življenje.

na psa?
pripravljen
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Igrače so povsod!
Pasji mladiček je pravi pasji otrok, ki se šele uči živeti z 
nami. Ne razume naših pravil in ne ve, kaj je dovoljeno in 
kaj ne, zato naredi marsikatero napako. Mladiček na primer 
ne razume, da naši čevlji niso njegova igrača. Svet okoli 
sebe spoznava tudi z zobmi. Če ne želiš, da ti mladiček 
poje domačo nalogo, zgrize najljubšo igračo ali knjigo iz 
knjižnice spremeni v kup starega papirja, poskrbi, da bodo 
stvari varno pospravljene.

Kljub temu, da je treba veliko pospravljati, bo stanovanje 
videti kot prava otroška soba. Tudi mladiček potrebuje 
veliko svojih igrač. Te nosi okrog, jih žveči, premetava in se  
z njimi igra na različne načine. 

Sprememba za vse
Ko mladiček pride v nov dom, to zanj pomeni veliko 
spremembo. Zapustil je mamo, bratce in sestrice ter se 
znašel med samimi neznanci. Potreboval bo nekaj časa, 
da se bo navadil na svoje novo okolje in pravila, ki v njem 
veljajo. Prihod mladička pa pomeni spremembo tudi zate.

Mladiček se mora na novo okolje in življenje navajati 
počasi, drugače se ne bo dobro počutil in razvile se bodo 
vedenjske težave. To pomeni, da je treba prihod mladička 
v nov dom skrbno 
načrtovati. Čeprav želiš 
svojega štirinožnega 
družinskega člana 
pokazati vsem, mladiček 
potrebuje predvsem mir. 
Za dolge izlete, počitnice 
v novih krajih in druženje 
z vsemi prijatelji bo 
čas kasneje. Zdaj je 
pomembno predvsem, 
da si z mladičkom doma 
in na kratkih sprehodih 
skupaj raziskujeta 
različne novosti.

Kaj vse lahko pričakuješ, ko domov pripelješ pasjega mladička?

Vse tvoje stvari morajo biti vedno varno pospravljene, 
da jih mladiček po nesreči ne zgrize.

Lajanje in cviljenje
Psi ne govorijo človeškega jezika, vendar se z nami vseeno 
sporazumevajo. Uporabljajo edini jezik, ki ga poznajo – to 

Včasih se zgodi nesreča
Mladički morajo, podobno kot majhni otroci, pogosto »na 
stranišče«. Pasje stranišče je seveda zunaj, na travnikih 
in v gozdovih. Vendar mladiček potrebuje zelo veliko zelo 
kratkih izhodov za opravljanje potrebe. Polulajo se takoj, 

ko se zbudijo, po hranjenju, po igri ali ob kakšnem drugem 
velikem vznemirjenju. Če zamudimo trenutek, ko mora 
pasji mladiček na potrebo, se hitro lahko zgodi nesreča 
in se kuža polula doma. Če se to zgodi, se ne jezi nanj, 
ampak lužico tiho pobriši. Za vsak primer lahko v bližino 
vrat nastaviš posebno plenico za pse, kamor se bo psiček 
polulal, če ga ne boš pravočasno peljal ven. 

Pomembno! Pes ne govori človeškega jezika. 
To pomeni, da tudi ne razume besed, kot so 
»pridi sem«, »ne grizi« in podobno. Vse to ga je 
treba še naučiti. Pomembno je, da smo pri tem 
potrpežljivi in vztrajni. Poskrbi, da bo učenje s 
psom zabavno za oba!

je pasji jezik. Ta je sestavljen iz govorice telesa in iz različnih 
zvokov. Ko bo mladiček potreboval tvojo bližino ali se bo 
česa bal, bo cvilil. Ko ga bo kaj presenetilo, bo zalajal. Če ga 
bo zelo strah, bo zarenčal. Vse bo poskusil raziskati, zlezel 
bo v najmanjšo špranjo, skušal splezati na tvojo posteljo, 
preveriti, kaj je na kuhinjskem pultu … Vse to je del pasjega 
odraščanja. 


