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O tem, kdaj se odločiti za mladička in kaj vse pred tem temeljito pretehtati, je
napisanega ogromno. Od želje in ideje, da bi si kupili »srečo na vrvici«, do
uresničitve le-te običajno preteče precej vode. Tako je tudi prav, saj znajo biti na hitro
sprejete odločitve tudi prepogosto premalo premišljene.

Ko odločitev načelno dozori in smo pripravljeni na majhnega kužka ter se že
veselimo vsega dobrega in slabega, kar bo prinesel v naš dom, se prične drugo težko
in odgovorno poglavje. KJE NAJTI MLADIČKA? Ta del naloge je enako pomemben
kot tisti prvi.

✓ Marsikdo prične z iskanjem mladička na oglaševalskih internetnih straneh.
Tam je informacij bore malo, objavljene slike redko pripadajo dejanskim
mladičkom, skope informacije pa so pogosto zavajujoče. Sama NIKOLI nebi
iskala mladička na ta način, če pa greste po tej poti, naj vam bo to le pomoč
pri iskanju kontakta z vzrediteljem, preko katerega boste izvedeli vse, kar
morate vedeti.

✓ Mladičke se kupuje in po njih povprašuje pri VZREDITELJIH. To je edina
pravilna pot. Torej moramo najprej poznati VZREDITELJA, šele potem pride
tudi mladiček.

✓ Vzreditelje in vse podatke o kontaktih boste najlažje našli na spletnih straneh
pasemskih klubov. Na spletni strani KLUBA LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN
PINČEV SLOVENIJE boste npr. našli tako vzreditelje šnavcerjev in pinčev iz
Slovenije (PSARNE - ČLANI KLŠPS) kakor aktualna legla (PREDVIDENA
LEGLA – MLADIČKI). Na tej spletni strani najdete tudi povezave s pasemskimi
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klubi za šnavcerje in pinče iz drugih držav (POVEZAVE), ki podobno kot
slovenski klub tekoče objavljajo informacije o leglih.

✓ Pogosto vzrediteljev pasme, ki jo želimo, v Sloveniji ni oziroma imajo legla zelo
redko. Zgodi se torej, da se je treba ozreti po tujini. To ob nakupu dobrega psa
ni nič nenavadnega. Prav zato vam priporočam, da si pri iskanju »svojega«
vzreditelja pomagate s še enim močnim orodjem, s spletnim portalom
EUROBREEDER.COM (https://www.eurobreeder.com/). Tam so objavljene
psarne vseh resnih vzrediteljev ter linki na njihove spletne strani. Na ta način
boste lahko tudi ugotovili, ali imajo leglo, našli podatke o starših mladičkov, o
njihovem zdravstvenem stanju, uspehih na razstavah ipd. Dobili boste
kontaktne podatke vzreditelja ter se lahko povezali z njim.

✓ Dobra pot je tudi, da obiščete katero od kinoloških prireditev v bližini: razstavo
psov, tekmovanje psov v športnih disciplinah ipd. Koledar prireditev boste našli
na spletni strani KZS http://prireditve.kinoloska.si/ . Tam lahko pristopite k
tekmovalcem in povprašate vse, kar vas zanima. Morda boste že tam videli
starše predvidenega legla – ali vsaj enega od njih.

Morda boste našli vzreditelja, ki mu zelo zaupate in so vam psi njegove vzreje všeč
pa v času, ko iščete mladičke, nima legla. V takem primeru vam priporočam, da
razmislite o tem, da počakate na leglo. Na dobrega mladička je vredno čakati.

Našli smo vzreditelja in kako naprej? V vsakem primeru si morate, še predno si
greste ogledat mladička, določene stvari razjasniti:
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✓ Zahtevajte fotografije in seveda rodovnike staršev. Če potrebujete strokovno
mnenje glede te paritvene kombinacije, se vselej lahko za pomoč obrnete na
naš klub.

✓ Vzreditelja povprašajte po zdravju obeh staršev. Odgovorni vzreditelji opravijo
kar nekaj zdravstvenih preiskav svojih psov, čeprav (z izjemo slikanja kolkov in
komolcev pri velikih šnavcerjih) te niso obvezne za pridobitev vzrejnega
dovoljenja. Za velike šnavcerje je torej obvezno, za srednje velike pasme
(srednji šnavcerji in nemški pinči) pa priporočljivo slikanje kolkov (HD) in
komolcev (ED). Pri pritlikavih šnavcerjih lahko povprašate, ali imajo starši
mladičkov morda opravljene preiskave oči in pregled pogačic. Pri srednjih
šnavcerjih se vse več opravlja tudi pregled srca (DCM - Dilatativna
kardiomiopatija) ipd. Prosite vzreditelja, naj vam te teste pokaže. Seveda vse
to ni 100% garancija, da bo vaš mladiček zdrav celo življenje, je pa veliko
zagotovilo za to.

✓ Če so starši mladička dosegli rezultate pri šolanjih, na tekmovanjih v različnih
delovnih in športnih disciplinah ali na pasjih razstavah, naj vam pokažejo tudi
ta potrdila. Vse to veliko pove o tem, kaj lahko pričakujete od mladička.

✓ Cena? Ceno postavi vzreditelj sam. Barantanje za nižjo ceno mladička ni po
mojem okusu. Dober vzreditelj v svoje pse vlaga ogromno denarja in časa, ob
čemer se izkaže, da so cene nerodovniških psov zanemarljivo nižje. Če niste
pripravljeni plačati, kolikor vzreditelj zahteva, potem raje pojdite v zavetišče in
rešite enega od brezštevilnih sirot, ki so se tam znašle prav zaradi ljudi, ki
računajo na masovno prodajo brez papirjev in po nizki ceni.

KLUB LJUBITELJEV ŠNVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE
Pripravila L. Žabkar
Januar 2018

5
✓ Vedno več vzrediteljev vam bo ponudilo ob prodaji v podpis pogodbo, v kateri
bodo navedli vaš medsebojni dogovor pa tudi cel kup nasvetov, kako ravnati z
mladičkom. Takšne pogodbe podpiramo.

Ko bodo mladički že rojeni, je lepo in prav, da jih po predhodnem dogovoru z
vzrediteljem pridete pogledat. Seveda, če je leglo sprejemljivo blizu. Če je oddaljeno
1000 in več kilometrov, je to težko ali nemogoče. V tem primeru skrbite za sprotno
komunikacijo z vzrediteljem. Sodobne tehnologije omogočajo, da ste skorajda
dnevno na tekočem z napredkom svojega izbranca.

Ob obisku legla si dobro oglejte tudi starše mladičkov ali vsaj mamico, če plemenjak
ni pri vzreditelju. Takšen obisk zna biti zelo evforičen, vendarle pa se potrudite ostati
»na tleh« in se ne odločajte prehitro in preveč čustveno.

Končno pride dan, ko pridemo po svojega mladička. Vzemite si dovolj časa. Na pot
se podajte čim bolj zgodaj. Ne pojdite sami, saj mora biti ob mladičku nekdo, ki ga bo
pestoval, ga miril in crkljal (ne pozabite, da je to velik stres za kužka) ter ukrepal
takoj, ko bo malček morda bruhal. Vzemite si čas, veliko časa, tudi naslednje dni, da
boste čim prijetneje začeli svojo skupno popotovanje. O tem, kaj in kako na samem
začetku, si lahko preberete več v knjižici, ki smo jo v klubu pripravili prav v ta namen
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https://drive.google.com/file/d/0B27FwnVvibQTWmVsbjRXVlJqWUU/view)

Nikakor pa ne smete spregledati ničesar od naslednjega:
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✓ Ob prevzemu mladička mora biti ta cepljen po

zakonsko predpisanem

cepilnem programu, kar je vpisano v POTNEM LISTU (modra knjižica). Tega
vam mora vzreditelj izročiti skupaj z mladičkom. V potnem listu je vpisana tudi
številka mikročipa, kar pomeni, da je kužek tudi čipiran (ima svojo unikatno
identifikacijsko številko). Mnogi vzreditelji imajo doma čitalec mikročipa in vam
bodo številko čipa vašega mladička odčitali pred vami ter s tem dokazali
njegovo istovetnost.

✓ Če boste psička kupili pri slovenskem vzreditelju, je to vse. Če ga boste kupili
v tujini pa se zadeva malce spremeni. Premike živali med državami regulira na
nivoju EU Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 998/2003.

Natančne

napotke

v

zvezi

s

tem

poiščite

na:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodne_zadeve/netrgovski
_premiki_hisnih_zivali/netrgovski_premiki_hisnih_zivali/#c19114

✓ Kmalu po prihodu v vaš dom, če je mogoče kar naslednji dan, mladička peljite
k izbranemu veterinarju. Tam ga bodo VPISALI V CENTRALNI REGISTER
PSOV:
http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/identifikacija_in_registracija_zivali/
psi/centralni_register_psov/ . Ta korak je vaša zakonska obveznost, opustitev
pa se obravnava kot prekršek. Veterinar vam bo povedal tudi, kako boste
nadaljevali s cepljenji. Svetujem vam, da povprašate tudi, kako zaščititi kužka
pred zajedavci in paraziti ter da ga v nadaljevanju cepite tudi zoper bolezni, za
katere cepljenje ni obvezno.

✓ Vašemu mladičku seveda pripada tudi RODOVNIK OZ. PEDIGREE.
Praviloma ga boste od vzreditelja prejeli po pošti po nekaj tednih. Če je bil
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mladiček kupljen v tujini, morate dobiti zanj EKSOPRTNI RODOVNIK
(EXPORT PEDIGREE). Ko ga boste prejeli, je čas, da kužka vpišete tudi v
Slovensko rodovno knjigo psov, ki jo vodi Kinološka zveza Slovenije. Navodila
in obrazce najdete na spletni strani http://www.kinoloska.si/obrazci/.

✓ Če nameravate svojega kužka kasneje vključiti v vzrejo, boste pred pridobitvijo
vzrejnega dovoljenja dolžni pridobiti tudi njegov DNK PROFIL. Izdelajo ga pri
EVG, Molekularna diagnostika, d.o.o. Maribor
https://eurovetgene.com/sl/genetski-testi/seznam-genetskihtestov?option=com_content&view=article&id=614

Upam, da vam bodo opisane informacije v pomoč. Za vse dodatne pa se v primeru,
da ste naši člani, lahko vselej obrnete na Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev
Slovenije. Seveda bomo pomagali tudi nečlanom, ki šnavcerja ali pinča še nimajo pa
se nameravajo v klub včlaniti.
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