
Pomen primerne aktivnosti za pasjega mladička
Do starosti 8 do 10 mesecev vaš malček intenzivno 
raste. Razvijajoče kosti so izredno občutljive in pri 
preobremenjevanju v mladosti se lahko težave s sk-
lepi in hrbtenico pojavljajo celo življenje. Zato je zelo 
pomembno, da mladičev ne obremenjujemo z dolgimi 
sprehodi.

Mišično maso naj mladiček pridobiva postopno,  
s počasno hojo in prostim tekanjem. Na sprehodu 
mladičku na začetku vedno sledimo, saj še ne zna 
lepo hoditi na vrvici. Vedno uporabimo oprsnico,  
ki ne omejuje gibanja.

Primerna dolžina enega sprehoda za vašega mladič-
ka po tretjem mesecu starosti je približno 5 minut. 
Z vsakim mesecem lahko dodamo še 5 minut. Pri 
starosti enega leta bo sprehod tako trajal med pol ure 
in eno uro. Pogostejše (5-6x na dan) in kratkotrajne 
aktivnosti prinesejo veliko več koristi kot občasni in 
dolgotrajni spehodi (2-3x na dan).
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Priporoča vaša pasja šola

Najpogostejši znaki utrujenosti 
so ustavljanje, uleganje, usedanje,  
intenzivno vlečenje, grizenje vrvice,  
nog ali rok, cviljenje, lajanje.

Pasji  
mladiček
4 tedni
8 tednov
3 mesece
4 mesece

1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
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Izbira mladička 
Če se še niste odločili, kam boste šli po novega 
družinskega člana, razmislite o tem, ali ga boste kupili 
ali pa boste pomagali kužku iz zavetišča. Če ste se 
odločili za nakup psa pri vzreditelju, se prepričajte, 
da so mladički v primernem in čistem okolju, da sta 
mama in oče primerno vzgojena, mirna in zdrava. V 
vsakem primeru pa se prepričajte, da pasma ustreza 
vašemu življenjskemu stilu.

Priprava na prihod mladička
Pomembno je, da se mladiček z vami seznani, preden 
ga pripeljete v zanj neznano okolje. Če ga lahko 
obiščete le enkrat, se dogovorite, da s seboj prine-
sete predmete (brisačo, dekico, igračo), ki nosijo vaš 
vonj in vonj morebitnih drugih živali v vašem domu. 
Dobremu vzreditelju to ne bi smelo predstavljati 
problema.

Preden pripeljete mladička domov, odstranite vse 
zanj nevarne stvari in stvari, ki vam jih lahko uniči. 
Pripravite vse, kar boste zanj potrebovali (ležišče, ig-
rače, posode, oprsnico, povodec). Ker psi raziskujejo 
z zobmi, poskrbite, da bo imel na voljo veliko različnih 
materialov za žvečenje (blago, les, guma, različne 
igrače ipd.).

Kdaj je pravi čas, da mladička pripeljete domov? 
Čeprav naša zakonodaja dopušča, da mladiček 
zapusti mamo pri 8. tednu, je to ravno  čas prvega 
obdobja strahu. Selitev in neprijetne izkušnje v tem 
obdobju lahko pustijo trajne posledice. Najprim-
ernejša starost za odvzem iz legla je okoli 10. tedna 
starosti.

Spanje: 
min 16-18 ur na dan

Sprehajanje: 
Pri treh mesecih starosti večkrat  
po 5 minut. Z vsakim mesecem lahko 
dodamo še 5 minut.  

Prvi dnevi v novem domu
Prihod v nov dom je za mladička velik stres. Zato je 
pomembno, da mu zagotovite čim več miru in spanja 
v vaši bližini. Pustite mu, da raziskuje vaš dom počasi, 
v svojem tempu. Časa za učenje povelj, spoznavanja 
širše družine in prijateljev bo še veliko. 

Hrana, ki jo mladiček pozna iz prejšnjega doma, naj 
mu bo na voljo 4-5x na dan. Na voljo naj jo ima toliko, 
kolikor jo lahko poje v enem obroku. Ostalo umak-
nete in ponudite pri naslednjem obroku. Pazite, da 
ima vedno na razpolago svežo vodo, po možnosti na 
večih mestih. Po vsakem hranjenu odpeljite mladička 
na kraj, kjer lahko opravi potrebo. Enako velja vsakič, 
ko se zbudi ali po igri. Mladički so šele po 9. tednu 
fizično dovolj razviti, da lahko začnejo nadzorovati 
iztrebljanje, kar se nato razvija še nekaj mesecev. 

Pomen spanja za mladičke
Pasji mladički, podobno kot otroci, so sposobni le zelo 
omejenih aktivnosti. Po vsakem vznemirjenju potre-
bujejo obdobje mirnega spanca. Na dan jim morate 
zagotoviti najmanj 16 do 18 ur spanja, razdeljenih 
med čas za igro, čas za iztrebljanje, hrano in crkljanje. 

Pomanjkanje spanja vodi v utrujenost in stres. Ko 
je vaš pes pod stresom, se ne more sam umiriti, ne 
more se učiti, pojavljajo se neželjena vedenja (grizen-
je, lajanje, cviljenje).

Kaj pa vožnja z avtomobilom? 
Mladička na avto navajajte postopno. Če imate 
možnost, naj bo vedno nekdo z vami, ki ga  lahko 
drži v naročju. Vožnje naj bodo prijetne in kratke, saj 
je mladičkom v avtu slabo, ker se ravnotežje v celoti 
razvije  šele pri starosti 7 do 9 mesecev.

Tri najpomembnejše sestavine  
odraščanja so miselna stimulacija,  
družba in možnost izbire.

Hranjenje: 
4-5x na dan, toliko kot lahko poje. 

Pasji mladički za trden spanec nujno  
potrebujejo bližino drugega bitja,  
drugače ne morejo zaspati. 
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