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Dragi ponosni lastniki mladička ene od pasem kužkov, katerih lastniki 

se družimo v Klubu ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije! 

 

 

Našim čudovitim in zvestim spremljevalcem na štirih tačkah želimo 

samo najboljše. Da bi vam bili v pomoč ob samem začetku čarobne 

zveze med vami in vašim novim pasjim prijateljem, smo vam za 

popotnico v ta lepi, veliki svet pripravili nekaj napotkov, ki utegnejo 

vam in vašim kužkom olajšati  ter prebroditi začetne težave in 

negotovosti. V bistvu se ta začetek ne razlikuje dosti od začetka 

čarobne zveze med otrokom in starši. Skrbi, pomisleki in problemi so 

pravzaprav zelo podobni in zato je vsak nasvet dobrodošel. 

 

Želimo vam, da bi bilo vaše druženje z vašim novim prijateljem dolgo 

in veselo ter vas  vabimo, da svoje dobre in slabe izkušnje s kužkom 

delite tudi z drugimi prijatelji šnavcerjev in pinčev v našem klubu. Vanj 

vas prisrčno vabimo. O klubu ter pasmah, ki jih združuje, o 

pomembnih napotkih glede vzreje ter zdravja psov in o zanimivih 

dogodkih si lahko preberete več na straneh 20 in 21 ter na  naši 

spletni strani  http://www.klsps.si/. 

 

 

Imejte jih radi, saj so povsem odvisni od vas in veliko se igrajte z njimi,                             

                             Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije 

http://www.klsps.si/
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PREDNO PRIPELJETE KUŽKA PRVIČ DOMOV 

 

 

 Vaš kužek že ima ime, ki pa je morda dolgo in zapleteno, zato 

izberite ime, s katerim ga boste nagovarjali in klicali. Naj bo 

dostojno, kratko in jasno, predvsem pa razumljivo, saj kužka lahko 

vzdevki kaj hitro zmedejo in vas ne bo dobro razumel. Ime 

izgovarjajte pogosto, da se bo mladiček čim prej navadil nanj in ga 

ne spreminjajte, ker bo to povzročilo zmedo. Nikoli ga ne kličite po 

imenu, kadar ga karate. 

 

 Pripravite ležišče, posodo za hrano in vodo. 

 

 Za vašega mladička lahko nabavite kletko ali ograjico in jo 

postavite na mesto, ki ste ga določili v ta namen. Tam se bo mali 

nadebudnež hitro dobro počutil. Sprva ga ne zapirajte vanjo, da se 

ne bo počutil utesnjeno, v njej bo spal in se zadrževal mnogokrat 

tudi, ko bo buden. To bo čisto njegov brlog, v katerem se bo počutil 

varnega in v katerem bo dejansko varen tudi, ko boste zdoma. S 

časom, ko bo kužek rasel, je ne bo  več potreboval, saj se bo naučil 

hišnih pravil. Kletka naj bo zračna, vendar je treba paziti, da 

odprtine ne dopuščajo, da bi se živalca zagozdila z glavico ali s 

tačko. Da bo mladičku toplo, v kletko oz. ograjico namestite kakšno 

blazino, ki je kuža ne bo mogel žvečiti. Postavite jo na mesto, kjer 

je dovolj prostora, ga je mogoče enostavno čistiti in od koder vas 

bo kužek lahko opazoval. Kuža je čredno bitje, zato potrebuje vašo 

bližino. 

 

 Kužek naj ima ležišče v mirnem kotu, od koder bo imel pregled nad 

prostorom. Na tem prostoru ne sme biti prepiha ali vira toplote. 

Ležišče naj ne bo pletena košara, ker jo bo kužek zgrizel.  
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 Pripravite igrače. Te naj bodo varne. Če jih mladiček nima, lahko 

zanj postane prav vse igrača za žvečenje. Mladički imajo veliko 

potrebo po žvečenju, zato naj bodo igrače narejene posebej zanje. 

Na njih naj ne bo delcev, ki bi se lahko odlomili ali strgali in bi jih 

mladiček lahko pogoltnil 

 

 Pripravite predmete, ki jih kužek sme gristi (bikovke, velike votle 

kosti idr.).  

 

 Odstranite vse kužku nevarne elemente (strupene rastline, čistila, 

električne kable...) in predmete, za katere ne želite, da jih mladiček  

uniči (čevlji, drage preproge, knjige ipd.). 

 

 Pripravite ovratnico in povodec, ki sta lahka – lahko iz najlona ali 

usnja. 

 

 Pametno je še pred prihodom mladička izbrati veterinarja. Dobro 

je, da je ta blizu vašega doma. Shranite telefonsko številko dežurne 

klinike za nujno pomoč oziroma dežurnega veterinarja. 
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MLADIČKA SMO PRIPEJALI DOMOV 

 

 

 Če je možno, pojdite po psička v petek, da boste vi in vaša družina 

lahko z njim dva cela dneva. Vi boste takoj lahko začeli z učenjem, 

kužek pa se bo imel čas seznaniti z vami. 

 

 Prihod mladička v nov dom je razburljiv in čustven dogodek zanj in 

za vas. Kljub temu se potrudite in to izvedite kar se da mirno. Ne 

zasujte živalce z razburjenjem in hrupom. 

 

 Mladičku pustite, da v miru razišče in prevoha svoj novi dom. Sam 

bo hitro ugotovi, da so stvari, ki ga obdajajo, nenevarne in da so 

ljudje prijazni. (pred tem zaščitite oz. odstranite vse predmete, ki bi 

bili lahko za mladička nevarni – kabli, sobne rastline ipd.) 

 

 Predstavite mu njegovo ležišče ali kletko oz. ograjico, če jo imate, 

igrače, posode za hrano in vodo. Mladiček bo zelo hitro ugotovil, 

kateri posebni kotiček novega domovanja je čisto njegov. 

 

 Ko prinesete psička domov, naj bo vse že pripravljeno. Vanj/o dajte 

briketek za pasje mladičke, nato ga nežno potisnite na ležišče ali v 

kletko in hkrati prijazno izrecite ukaz »notri« ali kaj podobnega, kar 

boste vedno ponavljali v isti namen. Ko bo kužek na ležišču ali v 

kletki, ga veselo pohvalite. Vratca kletke ali ograjice pustite odprta. 

Nagrajujte podaljševanje, vselej z visokim, veselim glasom, 

božanjem in priboljškom. Ta čas boste kasneje podaljševali. Lahko 

mu daste tudi igračo za žvečenje, da so bo zamotil. Nikoli pa ne 

uporabljajte zahteve, da mora na ležišče ali v kletko, ker ga 

kaznujete! Pri kletki ali ograjici boste, ko boste ugotovili, da je 

mladičku udobno, začeli zapirati vrata in to podaljševali malo po 
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malo, vselej z nagrajevanjem z veselim glasom, božanjem in 

kakšnim priboljškom. Lahko se, ko boste zadovoljni, z njim tudi 

veselo poigrate, kar bo mladičku posebej všeč. Spoznal bo, da 

ležanju na njegovem prostoru vedno sledijo veseli trenutki. Vaš 

izraz sreče bo zanj največja nagrada. A še enkrat, ležanje v kletki je 

samo pomoč, da kužek ostane varen, dokler ga ne nadzorujete, 

nikakor pa to ne sme biti doživljenjska praksa. Pes mora normalno 

sobivati ob vas.  

 

 Zelo pomembno je, da psičku vselej, predno ga daste v omejen 

prostor, daste možnost, da opravi potrebo. In ne pozabite, dokler 

mladiček ne bo zrasel, je to zelo pogosto (po vsakem hranjenju, po 

vsaki igri ali žvečenju, vsekakor pa vsaj na dve uri, saj je mehurček 

premajhen, da bi zadržal vodo celo dopoldne!) 

 

 Spoštujte njegovo pravico do miru pri spanju, počivanju in 

hranjenju. 

 

 Noč ali dve bo verjetno imel domotožje. Morda bo jokal in cvilil, ko 

bo čas za spanje in hrano. To je razumljivo, saj je prvič proč od 

mamice in legla. 

 

 Vsem družinskim članom pokažite, kako naj mladička dvignejo in 

držijo. Eno roko položite pod  njegovo ritko, drugo pa pod prsni koš. 

Nikoli ga ne dvigujte tako, da ga primete za spredli tački ali za 

vratno gubo! 

 

 Kužka pričnite takoj navajati na ovratnico in povodec. Nekateri to 

obvezno opremo sprejmejo brez težav, nekateri pa se upirajo in se 

hočejo z zobmi znebiti nepotrebne navlake. Zaradi tega je 

pomembno, da mladičku že pri vzreditelju okrog vratu zavežete 
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mehak tanjši trakec. Po prihodu v vaš dom trakec zamenjajte z 

ovratnico za mladiče, ki mora biti lahka, mehka in nastavljiva. Za 

ovratnico privežite približno meter dolgo lahko, mehko vrvico, ki 

naj jo mladiček vlači za seboj. Na ta način se bo naučil brez 

upiranja sprejemati opremo, ki bo v njegovem nadaljnjem življenju 

zelo pomembna. 
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HIŠNA PRAVILA 

 

 

 Mladiček se hitro uči, zato je zelo pomembno, da se z njim vsak dan 

veliko ukvarjate. Če mu ne boste pomagali in ga pravilno usmerjali 

v vam želena vedenja, boste kmalu imeli resne težave. Raje se 

držite načela: bolje preventiva kot kurativa. 

 

 Za vas in za kužka bo veliko lažje, če mu boste jasno predstavili 

hišna pravila in se jih dosledno držali že od prvega dne. Z 

vzpostavitvijo reda mu boste olajšali razumevanje vas in vaše 

okolice. Če boste uspeli zagotoviti red in se boste dosledno držali 

pravil, vam bo kuža zaupal kot dobremu vodji in se bo v trenutkih 

negotovosti obračal na vas po navodila. Tako lahko preprečite 

nešteto nesreč, ki se vašemu kužku lahko zgodijo v urbanem okolju, 

kjer živi. 

 

 Če boste vašemu novemu kužku npr. enkrat dovolili na kavč, drugič 

pa ne, bo zmeden, vi pa boste izpadli neresno in neodločno, kar bo 

vplivalo na vaše poznejše delo s psom. Če torej želite, da kuža česa 

ne počne, mu takšno vedenje že ob  prvem poskusu preprečite in ga 

zamotite z nečim drugim (npr. če ne želite, da leži na kavču, ga 

odnesite ali odpeljete iz kavča in mu na tleh ponudite žvečilno 

igračo).  

 

 Ravnanja s kužkom se morajo naučiti vsi člani družine, pri tem je še 

posebej pomembno, da vsi ravnate enako. Vsako popuščanje in 

potuho bo kužek hitro prepoznal in s pridom izkoristil.  

 

 Če imate dojenčka, je pametno poskrbeti za nekaj »varnostnih 

ukrepov«. Predno pripeljete mladička prvič v svoj dom, mu 
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prinesite kos oblačila ali odejico z dojenčkovim vonjem, da jo bo 

preiskal. Dojenček diši drugače kot večji člani družine in tudi psiček 

ga bo razumel drugače. Pri prvem srečanju naj bo razdalja med 

kužkom in dojenčkom vsaj 4 metre, potem pa to razdaljo zelo 

postopno zmanjšujte, po 10 cm naenkrat. Predno boste psičku 

dovolili, da prvič neposredno povoha dojenčka, kužka skrbno 

opazujte in bodite previdni in preudarni. Včasih je potrebnih več 

dni, lahko celo teden ali več. Nikoli ju ne puščajte samih brez 

nadzora. Sčasoma se bo mladiček dojenčka navadil, čeprav se 

včasih zgodi, da kužek dojenčka ne bo sprejel. 

 

 Mlajši otroci so lahko z mladičkom pregrobi. Poučite jih, da je 

psiček občutljivo bitje, ki potrebuje ljubezen in skrb. Povejte jim, da 

ga ne smejo vleči za rep ali ušesa, ga stiskati ali suvati, naj ne 

kričijo in naj se ne gibljejo prehitro. Otrokom razložite, da so za 

kužka velikani in bi jih lahko ugriznil, če ga prestrašijo, da bi se 

zaščitil. Otrokom predstavite mladička postopoma.  

 

 Starejši otroci lahko odgovornost za nego mladička že delijo z vami, 

vendar jih pri tem vselej nadzirajte, da se prepričate, ali so storili, 

za kar so odgovorni. 

 

  Če imate druge hišne živali, jim kužka predstavite zelo previdno. Če 

imate doma že starejšega psa, ju je pametno ob prvem srečanju 

imeti na povodcih. Ne puščajte ju samih skupaj, dokler niste 

prepričani, da sta prijatelja. 

 

 Če imate doma muco, naj bodo med živalcama, ko se 

predstavljata, mrežasta vratca, da bo muca lahko, če bi se hotela 

»rešiti«,  skočila in si poiskala zatočišče.  
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 Ne glede, ali je druga hišna žival muca ali kuža, ji izkazujte posebno 

ljubezen, da ne bo prišlo do ljubosumja. Starejši hišni ljubljenec bo 

potreboval čas, da sprejme novega psička, zato bodite potrpežljivi.  

 
 Sobna čistoča je izjemno pomembna. Če se mladiček enkrat podela 

v stanovanju, je velika verjetnost, da bo to ponovil. Z vsako 

naslednjo lužico ali kupčkom  boste dlje od cilja, zato se splača v 

začetku malo bolj potruditi in kužek bo že po nekaj tednih sobno 

čist. Pa tudi, če pri mladiču to obdobje traja dlje, se ne hudujte 

nanj. Krivdo prevzemite nase, saj ga vi niste dovolj pogosto ali 

dovolj hitro uspeli peljati na mesto, kjer lahko opravi potrebo.  

 

 Nekaj osnovnih pravil za sobno čistočo: 

 

  Mladička peljite na stranišče takoj, ko se zbudi, približno 15 

minut po vsakem obroku, pitju vode, igri… na splošno je 

priporočeno vsaj na vsaki dve uri. 

 

 Ko opravi potrebo zunaj, ga pohvalite ali nagradite. Po 

opravljeni potrebi ga vedno še peljite na kratek sprehod, 

četudi samo za par minut. 

 
 Če ga zalotite med opravljanjem potrebe na neprimernem 

mestu, ga ne kaznujte, temveč ga prekinite in nesite na 

ustrezen prostor. 

 
 Če naletite na lužico ali kupček, ga ne kregajte, saj tega ne bo 

razumel, temveč mesto dobro očistite, da ga vonj ne bi 

spodbudil k ponovnemu prekršku.  
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 Kadar niste prisotni, kužku omejite prosto gibanje po 

stanovanju. Enako storite tudi ponoči.  

 

 Mnogi psi so zaradi napačne vzgoje v mladosti neutrudni pri 

prosjačenju za hrano, ko je družina zbrana pri mizi. Pri takšnih 

nevzgojencih je kasneje potrebno kar veliko vztrajnosti in truda pri 

discipliniranju, zato naj vas raje že od samega začetka ne zamotijo 

mili pogledi mladička, ki bi se rad pridružil pojedini.  
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ZDRAVJE IN NEGA VAŠEGA MLADIČKA 

 

 

 Zaradi nevarnosti, da pride do težav s sklepi, mladičku omejite ali 

popolnoma onemogočite prosto hojo po stopnicah, raje ga nosite.  

 

 Ena od prvih stvari, ki jih morate narediti potem, ko ste pripeljali 

kužka domov, je, da ga odpeljete na prvi pregled in cepljenje k 

izbranemu veterinarju. 

 

 Za zdravje vašega mladička je cepljenje izjemno pomembno, saj ga 

ščiti pred najpogostejšimi kužnimi boleznimi kot so kužni kašelj, 

parvoviroza, pasja kuga, leptospiroza in kužno vnetje jeter (kužni 

hepatitis). Prvo cepljenje se običajno opravi med šestim in osmim 

tednom starosti, drugo pa čez tri do štiri tedne. O programu 

cepljenja se pogovorite z vašim veterinarjem.  

 

 Pri nas je za vse pse, starejše od treh mesecev, vsako leto obvezno 

cepljenje proti steklini. 

 
 Mladičku redno odpravljajte notranje zajedalce, o programu pa se 

posvetujte z vašim veterinarjem. Mladički se pogosto okužijo z 

glistami preko svoje matere, bodisi s krvnim obtokom že med 

brejostjo ali pa kasneje, ko sesajo mleko. Ličinke glist so sprva v 

mirujočem stanju, ko psica postane breja pa potujejo do mlečnih 

žlez psice in se preko mleka prenesejo na mladičke. Mladički, 

okuženi z glistami, imajo napet trebušček, lahko so tudi slabotni in 

imajo drisko.  

 

 Bolhe pikajo in pijejo kri ter s tem pa povzročajo srbež in draženje 

kože, ki lahko vodi v zdravstvene težave. Poznamo več učinkovitih 
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načinov preprečevanja bolh pri pasjih mladičkih (ampule, tablete, 

posipi, spreji), vendar se tudi o tem obvezno posvetujte z 

veterinarjem. 

 

 Če bolhe opazite pri pasjem mladičku, ki je še premajhen, da bi 

prejemal insekticidne preparate, lahko bolhe odstranite tudi s 

posebnim glavnikom za izčesavanje bolh.  Pri odpravljanju bolh ne 

pozabite na ležišče in prostore. Tudi tam se bolhe zadržujejo in 

čakajo na gostitelja. 

 

 Dobro zdravstveno stanje ustne votline je izredno pomembno za 

splošno zdravje kužka. Priskrbite si zobno ščetko in pasto za pse ter 

vašega mladička čim prej navadite na ščetkanje zob. Zobna pasta 

za ljudi ni primerna za pse, saj pena lahko draži želodec in prestraši 

kužka. Zobno higieno lahko dopolnjujete s pomočjo kosti za 

žvečenje ali s posebnimi briketi, ki preprečujejo nastajanje zobnih 

oblog in pomagajo ohranjati svež dah. 

 

 Mladička lahko skopate. Potrebujete blag šampon, namenjen 

posebej mladičkom. Skopajte ga po potrebi, ne prevečkrat, vedno 

pa le s kakovostnimi šamponi in balzami, ki ne uničujejo dlake ali 

izsušujejo in dražijo kože. Kopanje pozimi je lažje s suhimi šamponi, 

šamponi v obliki razpršil ali s čistilnimi robčki, da se kuža ne 

prehladi. 

 

 Skrb za dlako vašega mladička je izrednega pomena. Pri 

kratkodlakih pinčih npr. zadošča že redno krtačenje dlake, najbolje 

s krtačo iz naravnih ščetin. Pri drugih pasmah pa bo potrebno 

redno razčesavanje in občasno striženje oziroma trimanje dlake. 

Poskrbite za to, saj s tem ne boste le negovali svojega prijatelja, 

http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=626
http://www.zootic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=490
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temveč tudi poskrbeli za njegov primeren videz, značilen za 

njegovo pasmo. 
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SOCIALIZACIJA 

 

 

 Predstavitev novega kužka vašim obiskovalcem je pomembna za 

socializacijo. Zmanjšal se bo strah pred tujci, kar bo pripomoglo k 

temu, da bo postal prijazen odrasel pes.  

 

 Ko mladička predstavljate drugim ljudem, uporabite ovratnico in 

vrvico, da mu lahko preprečite, da bi skočil nanje.  

 

 Kužku omogočite čim več izletov v neznano, kjer bo spoznaval še 

širše okolje, ki ga obdaja (druge pse in ostale živali, ljudi, 

avtomobile, nenavadne zvoke različnih jakosti...). Naj pridobi kar 

največ pozitivnih izkušenj, saj bi negativne izkušnje v mladosti, 

lahko pustile trajne posledice.  

 

 Mladičku omogočite čim več druženja z drugimi kužki. Naj se igra 

tako s čivavo kot  z dogo. Naj spozna, da so psi vseh velikosti in 

oblik in da mala čivava ni plen ter doga ni plenilec. 
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IGRA 

 

 

 Pes je plenilska žival. Mladič se rodi brez znanja, kaj je njegov 

naravni plen in lahko, če je brez nadzora in vašega usmerjanja, 

oceni, da so plen sosedova muca, kolesar, hlačnica mimoidočega ... 

Vaša naloga je, da mu kot plen predstavite igračo in razvijete igro. 

S tem boste poglobili navezavo s kužkom in preprečili, da bi za plen 

imel neprimerne stvari. Igra je ključni dejavnik v vašem odnosu z 

mladičkom in tako naj bi ostalo tudi, ko bo odrasel. 

 

 Igra mladička z drugimi psi je pomembna zaradi socializacije, 

vendar naj ne bo to višek sprehoda, ker boste sicer dobili psa, ki ga 

zunaj zanima vse drugo kot vodnik in vas na sprehodih sploh ne bo 

upošteval. Naj bo kužku zabavno z vami, naj ne čuti potrebe, da bi 

tekal okrog do vseh psov, ki jih zagleda! V ta namen razvijajte igro, 

pri kateri se bosta zabavala oba, vi in vaš kuža.  Skozi igro si bo vaš 

mladiček nabiral izkušnje, pridobival hitrost in hitre reflekse, moč 

idr. Odrasle pse tudi praviloma ne zanima več igra z drugimi psi, 

zato morate ohranjati igro z igračo - kot nadomestek za naravni 

plen in kot ključni dejavnik za vzdrževanje tesne vezi med vami in 

psom. 

 

 Izogibajte se grobi igri in grobemu ravnanju z novim psičkom. 

Pustite mu, da bo sam napredoval. Verjetno bo potreboval nekaj 

dni, da se bo pri vas počutil kot doma in si zaželel igre z vami. 

Igrajte se z njim, vendar mu pustite tudi dovolj časa za dremež. 

 

 Skozi igro boste kužka lahko na preprost in zabaven način naučili 

prvih vaj.  
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 S psičkom se igrajte na tleh, na njegovi ravni, da se bo počutil 

varneje. 

 

 Pravila igre: 

 

 igra mora biti dinamična, sproščujoča in neobremenjujoča; 

 

 kuža je v igri z vami vedno zmagovalec; 

 
 mladičku nikoli ne jemljite igrače na silo, zamenjajte jo za 

priboljšek ali drugo igračo; 

 
 igrača naj bo čim bolj »živa« - ko jo kuža spusti iz gobca, jo 

takoj »oživite« in nadaljujte z igro; 

 
 igro končajte še  preden se kuža utrudi in ne sodeluje več. 
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PREHRANA 

 

  

 V obdobju rasti in razvoja mladiček potrebuje kar dvakratno 

količino hranil in do trikrat več kalorij na kilogram telesne teže 

kot odrasel pes. Kužkove potrebe po kalorijah se postopno 

znižujejo, dokler ne dosežejo potrebe odraslega psa. 

 

 Na tržišču najdemo pestro ponudbo hrane za vse velikosti in 

pasme psov (konzervirana ali suha hrana), zato se vam s kuho ni 

potrebno ukvarjati. Kvalitetno pasjo hrano je moč kupiti v vsaki 

specializirani trgovini za pse - izdelki naprodaj v supermarketih 

pa so ponavadi nižjega kakovostnega razreda.  

 

 Ko se odločite menjati vrsto hrane, to naredite postopoma. Prvi 

dan dajte kužku približno 10% nove in 90% stare hrane, nato 

vsak dan postopoma povečujte delež nove hrane.  

 
 Pri hranjenju vašega psička pazite, da se ne bo prenajedal. 

Raziskave dokazujejo, da hranjenje psa zgolj do vitkosti podaljša 

njegovo povprečno življenjsko dobo za dve leti in prispeva h 

kasnejšemu morebitnemu pojavljanju kroničnih bolezni kot je 

npr. osteoartsitis. 

 
 Povprašajte svojega veterinarja o smernicah za hranjenje 

psičkov, zlasti, če imate mladička velikega šnavcerja. Pri večini 

psov se namreč  rast zaključi okoli enega leta starosti, velike 

pasme pa se razvijajo in rastejo skoraj do drugega leta, zato 

mora biti temu prilagojena tudi njihova hrana. 
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 Mladička hranite večkrat na dan, ker njegov razvijajoč se 

želodček preprosto še ni dovolj velik, da bi ob enem hranjenju 

držal takšno količino hrane, ki bi zadoščala njegovim dnevnim 

potrebam po hranilih. Do šestih mesecev starosti zato hranite 

mladička trikrat dnevno. Kasneje se potrebe kužka po hrani 

zmanjšujejo, zato mu od tedaj dajajte le še dva obroka. Ves čas 

pa skrbite za to, da bo imel nadebudnež vselej na voljo dovolj 

sveže vode. 

 
  Kužek bo pojedel kolikor potrebuje v dvajsetih minutah ali prej, 

zato kasneje posodo umaknite. 

 
 Če kužka hranite s suho hrano, jo sprva navlažite z vodo, da jo 

bo mladiček lažje žvečil. Ko bo psiček starejši, količino vode, ki jo 

dodajate hrani, lahko zmanjšujete. 

 
 Da boste mladička pravilno hranili, natančno preverite navodila 

na embalaži hrane za mladiče. Deklaracija mora povedati: 

 
 ali hrana zagotavlja popolno in uravnoteženo prehrano za 

vsa življenjska obdobja (rast, brejost, dojenje in 

vzdrževanje odraslih psov) ali za posebno življenjsko 

obdobje (npr. za mladiče, za aktivne odrasle pse ipd.), 

 

 kakšna je povprečna sestava kot npr. odstotek surovih 

beljakovin, surovih maščob, surovih vlaknin, vlage, 

linolenske kisline, kalcija, fosforja idr.  

 
 ter obsegati navedbo sestavin. 

 



 

20 

 

 Če boste za prehrano vašega kužka izbrali popolno in 

uravnoteženo hrano, namenjeno pasjim mladičem in jo ponudili 

kužku v skladu z navodilom proizvajalca, vam vitaminov, 

mineralov ali kakršne druge hrani ni treba dodajati. 

 
 Kužka hranite tako, da bo ostal vitek. 

 
 Kužka občasno razveselite s kakšnim priboljškom, s koščkom 

sira, rezino sadja ali z žlico jogurta. Pazite, da mu nikoli ne 

dajete zanj škodljive hrane (čokolada, grozdje, rozine idr.)!  
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ZAVAROVANJE 

 

 
 Razmislite o zavarovanju vašega novega pasjega prijatelja za 

primer bolezni ali poškodbe. Žal mnogi na to možnost pomislijo 

prepozno. Zavarovanje lahko obsega zdravstveno zavarovanje 

psa, zavarovanje za odgovornost za povzročeno škodo, ki jo bi 

lahko povzroči vaš kuža drugemu, zavarovanje za primer 

evtanazije zaradi neozdravljive bolezni ipd. Sicer to tudi nekaj 

stane,  vendar vam bo v veliko pomoč,  če bo šlo s kužkom kaj 

hudo narobe.  
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O KLUBU LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 

WWW.KLSPS.SI 
 

 

 

 KAJ JE KLUB? 

 

 Je pasemska organizacija - članica Kinološke zveze 

Slovenije. 

 

 Je strokovna in športna organizacija, ki prostovoljno 

združuje lastnike in ljubitelje šnavcerjev in pinčev. 

 

 

 KATERE PASME POKRIVA? 

 

 Pokriva pasme II. FCI skupine (sekcija šnavcerji in pinči): 

 

1.     veliki šnavcer črni 

2.     veliki šnavcer poper sol 

3.     srednji šnavcer črni 

4.     srednji šnavcer poper sol 

5.     pritlikavi šnavcer črni 

6.     pritlikavi šnavcer poper sol 

7.     pritlikavi šnavcer črno-srebrni 

8.     pritlikavi šnavcer beli 

9.     srednji nemški pinč 

10. pritlikavi pinč 

11. avstrijski kratkodlaki pinč 

12. opičji pinč 

13. nizozemski podganar (smoushond) 
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 KAJ SO NALOGE KLUBA? 

 

 Vodenje vzreje: pospeševati pasemsko, zdravo in strokovno 

vodeno vzrejo.  

 

 Organiziranje telesnega ocenjevanja in vzrejnih pregledov 

ter iskanje najustreznejše paritvene kombinacije.  

 
 Priprava bodočih vzrediteljev na naloge, ki jih prinašajo v 

dom brejost, kotitev in mladički. 

 
 Vodenje evidence o vzreji. 

 
 Skrb za izobraževanje strokovnega kadra in pomoč članom 

kluba pri težavah v zvezi z njihovimi kosmatimi ljubljenci. 

 
 Organiziranje srečanj članov kluba, specialnih razstav 

naših pasem in seminarjev po meri članov kluba. 

 
 Obveščanje KZS o delu in ciljih kluba. 

 
 Sodelovanje z istopasemskimi klubi izven naših meja. 

 

 

Vse o dejavnosti in pomenu kluba obravnava STATUT kluba. Vse, kar 

morate vedeti o vzreji, si preberite v VZREJNEM PRAVILNIKU. 

Objavljen je na klubski internetni strani. 
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DATUM ZABELEŽKA 
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