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1. Vsako druženje z vašim kužkom je trening. Zato je pomembno 

zavedati se, kako nagrajujemo primerno in neprimerno vedenje tekom 

dneva, še posebej če nimamo načrtovanega treninga. 
 

2. Živali zanima govorica vašega telesa bolj kot besede. Posledično se zato 

morate osredotočiti na sporočila, ki jih izražate s telesom in biti pozorni na 

odziv vašega ljubljenčka, govoriti pa manj.  
 

3. Živali razvijajo vedenjske vzorce s pogojevanjem. Da bi vedenje živali 

spremenili, moramo utrditi novo zaželeno vedenje, a hkrati moramo 

odstraniti pogoje in motivatorje nezaželenega vedenja. 
 

4. Trening je spretnost kot igranje tenisa, inštrumenta ali plesanje. Že majhna odstopanja v načinu ali zaporedju vaših 

gibov ali način nagrajevanja lahko povzročijo nerazumevanje vaših namenov pri vašem ljubljenčku. Če ne dosegate 

zadovoljivih rezultatov, poiščite koga, ki vas bo naučil bolje obvladovati zapletenost tega početja. 
 

5. Pozitivno pogojevanje ni samo dajanje priboljškov za lepo obnašanje, pač pa pomeni gibanje in izvajanje vaj, na zabaven 

način. Pomeni tudi izkoristiti vse tisto, kar vaš ljubljenček ima rad in si želi—igrače, crkljanje, pozornost, dostop do možnost 

izhoda ali vstopa, lovljenje..... in še več. 
 

6. Cilj treninga je narediti lepo vedenje zabavno. Za psa je bolj verjetno da se bo lepo obnašal, če je lepo vedenje 

povezano z zabavo. 
 

7. Sprehod ni za psa čas, ko vas lahko ignorira in počne stvari zase, pač pa raje čas, da se s svojim psom povežeta in 

zabavata. Med sprehodom delajte vaje, pri katerih se pes osredotoči na vas kot takrat, ko se igrata. Cilj je, da sprehod 

postane prijeten razgovor. 
 

8. Psi, mačke, konji in drugi ljubljenčki potrebujejo vadbo vsak dan. Za pse sprehodi niso le ključni za vadbo, pač pa za 

nenehno socializacijo z ljudmi, novimi okolji in drugimi živalmi. 
 

9. Vrzite pasjo posodo za hrano proč. Živali v divjini porabijo ure z iskanjem hrane. Zanje je naravno, da pri tem uživajo in 

tudi študije kažejo, da se vse raziskovane živalske vrste raje trudijo za pridobitev hrane, enkrat ko to obvladajo,  kot pa da jo 

dobijo zastonj. Najboljši način uporabe hrane kot vira zabave in obogatitve aktivnosti vašega ljubljenčka je pri treningu in 

igranju doma, saj tako žival dobi tako hrano kot strukturirano druženje z vami. Hrano tudi lahko namenoma skrijete v igrače 

in labirinte, posebej narejene za namen zabavanja vašega ljubljenčka. 
 

10. Priporočam izbiro hrane, ki jasno deklarira, da so pri testiranju bile uporabljene AAFCO procedure, kar zagotavlja 

oskrbo s celovito in uravnoteženo prehrano za življenjski cikel vašega ljubljenčka. 
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Sprehod je priložnost, da 

lepo vedenje postane 

zabava. 


