
ŠAPKASTI 
KODEKS

Poslušen pes je ogledalo lastnika

KODEKS

ŠOLANJE
vzgojen in poslušen pes je dober pes. Pomoč 
poišči pri strokovnjakih. 
VSAKODNEVNE VAJE
omogoči psu dovolj gibanja in igre.
PREHRANA
uravnotežena prehrana in voda.
SKRB ZA ZDRAVJE
nujna in bistvena cepljenja ter skrb za zdravje.
NEGA
redno neguj kožo, dlako, oči, uhlje…
POČITNICE
pravočasno uredi varstvo za psa.

OSAMLJENOST
ne puščaj psa samega za dlje časa, tudi psi se 
počutijo osamljene.
LAJANJE
ne dovoli psu, da laja in vznemirja sosede – 
kako bi se počutil ti?
POTEPANJE
ne dovoli, da se pes nenadzorovano potika 
okoli. Pomisli na vse nevarnosti, tudi za 
udeležence v prometu.
UMAZANIJA
ne dovoli, da pes iztreblja na pločnikih in 
rekreativnih površinah.
RAZVAJENOST
razvajen pes je enako »težak« kot razvajen 
otrok.

ZAVEDAJ SE
Vse našteto lahko kontroliraš, torej je odvisno 
od skrbnika. Večini NE-jev se lahko izogneš, če 
psa dobro vzgojiš in šolaš. Bodi odgovoren: 60% 
ljudi nima psa.

V MESTU
Pes naj bo ves čas pod kontrolo, nadzoruj 
ga ves čas. Ne dovoli, da pes opravlja 
fiziološko potrebo, kjer se zbirajo ljudje in 
za njim skrbno počisti. Samo pes vodnik 
slepih lahko ponečedi rob pločnika. Pes naj 
hodi ob tvoji nogi na vrvici. Ne dovoli, da 
pes ovohava mimoidoče. Ne dovoli, da pes 
nenadzorovano laja, cvili in tečnari. Ne hodi 
s psom tja, kjer ni dovoljeno – upoštevaj 
pravila in se ravnaj po lokalnih predpisih. 
Vsi psov ne marajo – upoštevaj in spoštuj 
tudi njihov pogled na psa. 

NA VASI
Pes naj bo ves čas pod tvojim nadzorstvom. 
Ne dovoli, da pes preganja živali, domače 
in divje. Ne dovoli, da pes koplje jame in 
nenadzorovano laja. Počisti za psom. 
Upoštevaj domačine in lovce. 



Si lahko privoščim psa – pasmo, ki si jo 
želim?

Lahko prevzamem vse obveznosti povezane 
s psom (12 let)?

Si lahko privoščim 70 € mesečno za psa?

Si lahko privoščim stroške veterinarskih 
storitev?

Si lahko privoščim stroške zavarovanja psa?

Je v moji hiši/stanovanju dovolj prostora za 
psa?

Si resnično želim dnevnih sprehodov s 
psom? 

V vsakem vremenu?

Je kdo doma, ki bo s psom v času moje 
odsotnosti?

Bom imel čas za vzgojo, šolanje in nego psa?

Bom zmožen odgovoriti vsak dan v letu na 
vsa vprašanja z DA?

Če ste odgovorili na vsa vprašanja z 
DA, pretehtajte še:

Bi mladiča?
Bi odraslega psa?
Bi psa iz zavetišča?
Bi psa z rodovnikom ali brez rodovnika?
Kako daleč je prvi veterinar?
Kje naj poiščem psa? (oglasi, kinološki in 
pasemski klubi, direktno pri vzreditelju)
Znam opaziti prekupčevalce s psi?

Če ste odgovorili samo na 
eno vprašanje z NE, ponovno 
razmislite, če si resnično želite 
psa!

PRIČAKOVANJA

Kaj skrbnik pričakuje od psa?
• družbo
• zvestobo in vdanost
• poslušnost
• da pride, ko ga pokličemo…
• primerno obnašanje
• ljubezen

Kaj pričakuje pes od 
skrbnika?
• hrano in vodo
• zadovoljitev potreb po gibanju
• vodstvo, usmerjanje, varnost in 

zaščito
• vzgojo in šolanje
• družbo in ljubezen
• skrb za zdravje in vsakodnevno 

nego

Kaj pričakuje družba od skrbnika in 
od psa?
• 100% odgovornost
• da je vzgojen in ne vznemirja ljudi, ki niso 

ljubitelji psov
• poznavanje zakona o živalih in lokalnih 

predpisih
• da se v urbanem okolju počisti za psom
• da se psa ne vodi na otroška igrišča
• da poleg čipa nosi tudi identifikacijsko 

ploščico s telefonsko številko


