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Ste pripravljeni začeti z vzgojo in šolanjem vašega pasjega mladička? Najprej pa 

čestitke, ker ste izbrali psa, ki se zelo dobro odziva na učenje. Šnavcerje in pinče je 

na splošno lahko šolati ob uporabi pravilnih pristopov in tehnik. Zelo radi so namreč s 

človekom in z velikim užitkom ustrežejo svojemu vodji. 

 

In tu je 10 POMEMBNIH NAMIGOV VAM ZA UČINKOVIT ZAČETEK VZGOJE TER 

ŠOLANJE: 

 

1. Z UČENJEM MLADIČKA PRIČNITE ZGODAJ OZIROMA TAKOJ. Tako kot 

otroci se tudi mladički hitro učijo in s tem priučijo določenih vedenjskih navad, 

ki se jih bodo držali potem celo življenje. Starejše pse je še vedno mogoče 

naučiti novih trikcev, mnogo težje pa jih je odvaditi slabih navad. Veliko bolje 

je, če mladička pričnete učiti že na samem začetku. 

 

2. IZOGIBAJTE SE UKAZOM, ZA KATERE VESTE, DA JIH MLADIČEK NE 

BO IZPOLNIL. Šnavcerji in pinči so izjemno inteligentni. Vsakič znova, ko vaš 

mladiček vašega ukaza ne bo izpolnil, se bo naučil, da le-ti niso obvezni.  

 

3. PRI VZGOJI MLADIČKA BODITE NEŽNI IN POTRPEŽLJIVI. Spodbujajte ga 

in bodite pozitivni. Naj bo učenje veselo in zabavno za oba. Če se mladiček 

prične med učenjem dolgočasiti, ga razvedrite z igro. Ta igra naj ne bo borba 

in naj nima »nasprotnika«. Naj bo konstruktivna in pozitivna, kot npr. iskanje 

skrite igračke ali priboljška, skrivanje, lovljenje žogice ipd. 
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4. BODITE ODLOČNI – VENDAR NE GLASNI. Ukaz podajte z mirnim a 

odločnim glasom, ne vpijte. Pri tem vztrajajte tudi, če se vaš kužek sprva na 

vaše ukaze ne odziva. 

 

5. Z UČENJEM VAŠEGA MLADIČKA PRIČNITE DOMA, V VAŠI HIŠI ALI NA 

VAŠEM VRTU. Odzivanje vašega mladička na vas v domačem okolju 

pomembno vpliva na njegovo vedenje zunaj. Če se doma ne odziva dobro, se 

prav gotovo ne bo odzival bolje zunaj, kjer nanj »preži« mnogo stvari, ki ga 

vznemirjajo in motijo, kot so drugi psi, neznani ljudje, promet, ptice, mačke, 

različni zvoki in hrup idr. 

 

6. EN UKAZ NAENKRAT! Ukaz podajte jasno in mirno enkrat – največ dvakrat. 

Če se kuža ne odzove, ga nežno prisilite k temu. Ponavljanje ukaza lahko za 

psa postane nadležno in vas lahko začne ignorirati. Naučil se bo le, da z ukazi 

samo »blefirate« oziroma, da ne mislite resno. Če boste kužku ponavljali ukaz 

»Sedi!«, »Sedi!«,  »Sedi!«,  »Sedi!«,  …, kuža pa se ne bo odzval, to ne bo 

vodilo nikamor. Izrecite zgolj en miren a odločen »Sedi« in če se kuža ne 

odzove, ga  nežno potisnite v sedeči položaj in ga nagradite.  

 

7. VSE JE V DOBRI KOMUNIKACIJI. Ne gre za prevlado nad kužkom! Z 

odnosom »jaz proti psu« lahko sicer prisilite kužka k predaji, vendar bi to 

nedvomno zelo skvarilo vajin medsebojni odnos. Saj ne želite, da bi se vas 

kuža bal, ko se mu bi približali! Tak odnos vas bi prikrajšal tudi za vso zabavo, 

ki jo nudi učenje obema ob uporabi pozitivnih pristopov. 

 

8. VAŠEGA MLADIČKA KLIČITE PO IMENU SAMO V POZITIVNEM SMISLU. 

Nikdar ne uporabljajte imena, ko ga karate, opozarjate ali kaznujete. Kuža 
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mora vedeti in zaupati, da se bo, ko bo zaslišal svoje ime, zgodilo nekaj 

dobrega, prijetnega, zanimivega. Ime naj bo beseda, na katero se bo vselej 

odzival z navdušenjem in nikoli z oklevanjem ali celo strahom. 

 

9. NE NAMENJAJTE MU POSEBNE POZORNOSTI, KADAR SE GRDO VEDE, 

TUDI NEGATIVNE POZORNOSTI NE. Kužki ljubijo pozornost. Če mu boste 

posvečali veliko pozornosti, ko bo skakal po vas, bo vašo pozornost  zelo 

verjetno izsiljeval s ponavljanjem takšnega vedenja. Bolje je, da ga samo 

odrinete in mirno a odločno ukažete »Ne!« ali »Dol!, potem pa ga pohvalite. 

 

10. BODITE POTRPEŽLJIVI. Mladička ni mogoče vzgojiti čez noč. Vendar, če 

boste vztrajni, boste želi rezultate dobrega, potrpežljivega in rednega dela že 

po nekaj tednih. Vaš kuža bo vesel, lepo vzgojen prijatelj, s katerim boste 

preživeli vrsto lepih let. 

 

To je deset namigov, ki so odlično izhodišče za pričetek učenja in šolanja vašega 

pasjega otroka. Priporočamo vam, da se udeležita tudi šolanja poslušnosti v 

kinološkem društvu.   


