


Preden se na vrat na nos odločite za določeno pasmo psa, 
dobro razmislite, katera pasma je primerna za vas glede na vaše 
fi nančne zmožnosti, življenjski slog in osebne želje. Pri odločitvi 
vam bodo pomagala naslednja vprašanja.

1. Kako velikega psa želite?
Če se ne spoznate najbolje na pasme, želene velikosti ne opredeljujte 
s pasmo. Opredelite jo raje z višino, do katere pes zraste, in zagotovo 
se bo našlo deset ali več pasem, ki bodo ustrezale vašim zahtevam. 
Če po drugi strani ne veste, kakšne so različne višine psov, lahko kot 
primere navedete nekaj pasem. Prav tako se pri opisu želene velikosti 
izogibajte nejasnim določitvam, kot so »velik, majhen, manjši, večji 
ali srednje velik«. Predstave o tem se namreč razlikujejo od osebe do 
osebe. Velikost ni nujno kazalnik tega, v katerem okolju se pes najbolje 
počuti. Če torej želite psa, ki bi se udobno počutil v zaprtih prostorih, 
vam ni treba nujno izbrati majhnega psa.

2. Kje bo vaš pes živel?
Če se odločite za psa, ni dovolj, da imate prostoren vrt. Psi so družabne 
živali in čas raje kot zunaj preživljajo v vaši družbi. To pomeni, da bo 
pes najbrž večino časa preživel v hiši. Kljub temu morate zanj priskrbeti 
primeren prostor, v katerem bo, ko vas ne bo doma ali ko ga boste čez 
noč dali ven. Ta prostor so lahko običajna pasja hišica, garaža ali vrtna 
uta, ki mora biti dovolj prostorna, zaščitena pred vremenskimi vplivi ter 
dovolj zračna in svetla. Če se vaš pes ne bo navadil na svoj prostor, mu 
priskrbite novega. Za nekatere pasme sta dovolj že košara za pse ali 
odeja.  



3. Kako aktivnega psa želite?
Pri izbiri psa se morate odločiti, ali želite aktivnega psa, ki potrebuje veliko gibanja, 
ali psa, ki je zadovoljen, če ves dan poležava. Če ste aktivna oseba, je za vas 
primeren aktivnejši pes, ki ga boste lahko vodili na sprehode, v hribe ... Velikost 
psa ne vpliva na njegovo aktivnost. Velik pes ne potrebuje nujno veliko gibanja in 
majhni psi niso nujno leni. Aktivnost psa je večinoma odvisna od pasme. Če se 
odločite za psa, ki potrebuje veliko gibanja in ga ne boste dovolj pogosto peljali 
na sprehod, bo nesrečen. Pri izbiri psa morate torej najprej določiti, kako aktivni 
ste sami. Defi nicije aktivnosti se razlikujejo od osebe do osebe, zato je najbolje, 
da zapišete vse svoje dnevne in tedenske aktivnosti na list papirja, saj vam bo to 
pomagalo določiti, katera pasma je za vas primerna. Naj vas ne bo sram povedati, 
če dneve preživljate na kavču pred televizorjem. Tudi za to stopnjo (ne)aktivnosti 
se najde primerna pasma psa. 

4. Koliko časa ste pripravljeni porabiti za 
nego psa?
Psa lahko peljete v pasji salon ali pa se odločite, da ga boste negovali sami. Če 
se boste odločili za zadnjo možnost, razmislite, koliko časa ste pripravljeni porabiti 
za kopanje, čiščenje zob in striženje krempljev, ter se glede na to odločite za 
primerno pasmo. Nekateri psi namreč potrebujejo več nege kot drugi. S pravilno 
nego bo pes tudi puščal manj sledi v vašem stanovanju. 

5. Kakšno dlako naj ima vaš pes?
Želite psa s kratko ali dolgo dlako? Psom s krajšo dlako ne odpada nujno manj 
dlake. Odpadanje dlake je namreč odvisno od pasme in podnebja. Zlasti če pes ne 
živi v zanj primernem podnebju, mu dlaka odpada bolj. Razmislite tudi o tem, koliko 
časa ste pripravljeni posvetiti negi psa. Psi z daljšo dlako potrebujejo več nege. Pri 
opisu dolžine dlake se izogibajte nejasnim opisom, kot so »dolga, srednje dolga ali 
kratka dlaka«, saj jih vsak dojema drugače. 



6. Koliko denarja ste pripravljeni zapraviti?
Preden se odločite za psa, razmislite o tem, koliko denarja boste zanj zapravili 
na začetku in koliko za poznejšo oskrbo. Poleg psa, katerega cena je odvisna od 
pasme, morate na začetku kupiti še vse potrebščine, kot so hrana, posodice za 
hrano, igrače. Upoštevajte tudi poznejše stroške oskrbe, veterinarske stroške in 
stroške ob morebitnih nevšečnostih. Zavedati se morate, da se bodo vaši mesečni 
izdatki povečali, čeprav oskrba psa praviloma ni prevelik fi nančni zalogaj. 

7. Želite psa šolati? 
Pasmo izberite tudi glede na to, ali želite psa šolati. Pošljete ga lahko v šolo za pse 
ali ga šolate sami. Če boste psa vsaj osnov naučili sami, vas bo bolje spoznal in se 
na vas navadil, kar je dolgoročno bolje. Niso pa vse pasme primerne za šolanje, 
zato morate biti pri izbiri pozorni. 

8. Ste se pripravljeni gibati s psom?
Nekateri psi potrebujejo več gibanja kot drugi, zato razmislite, koliko ste se 
pripravljeni gibati z njim. Če se pes ne giblje dovolj, postane nesrečen.  

9. Boste psa pogosto puščali samega?
Preden se odločite za psa, morate razmisliti tudi o tem, koliko časa bo preživel 
sam. Psa lahko samega pustite zunaj ali v stanovanju, vendar ga v stanovanju 
ne puščajte, če ni šolan ali če je mlad. Ob vrnitvi domov lahko namreč doživite 
neprijetno presenečenje.  

10. Koliko prostora imate? 
Ko se odločate za psa, ni dovolj le, da imate prostoren vrt. Vse je odvisno od 
pasme psa, njegove aktivnosti in od tega, ali ima raje aktivnosti na prostem ali v 
notranjih prostorih. Pomembno je tudi okolje, v katerem živite. Če imate prostorno 
hišo z velikim vrtom, bo vaš pes najbrž našel svoj kotiček. Če pa živite v majhnem 
stanovanju z mini balkonom nad prometno ulico, je to okolje neprimerno za 
energičnega psa. Prav tako se prepričajte, da so hišni ljubljenčki v vaši stavbi 
dovoljeni, saj jih ne boste mogli dolgo skrivati. 



11. Imate otroke?
To je zelo pomembno vprašanje, zlasti če imate majhne otroke, ki s psi niso 
ravno nežni. Nekatere pasme psov enostavno niso primerne za otroke. Imate več 
možnosti: lahko počakate, da vaši otroci nekoliko odrastejo in se nato odločite za 
psa, psa lahko večino časa puščate zunaj in ga pošljete v dobro šolo za pse, kjer se 
bo naučil pravilnega obnašanja v bližini otrok, ali pa se odločite za starejšega psa, 
ki je na otroke že navajen. Toda kljub najboljšemu šolanju ima še tako prijazen in 
potrpežljiv pes svojo mejo, zato je najbolje, da otrok in psov ne mešate. Če pa se 
že odločite za psa, ga v bližini otrok vedno nadzorujte. Ogroženi so zlasti dojenčki, 
saj se sami ne morejo braniti. 

12. Imate druge hišne ljubljenčke?
Tudi živali so lahko ljubosumne, zato dobro premislite, preden se odločite za novega 
hišnega ljubljenčka. Če je vaš star hišni ljubljenček starejši, dobro šolan in zaupa 
v vašo naklonjenost, ga lahko mirno seznanite z novim štirinožnim prijateljem. Če 
pa je vaš ljubljenček mlajši, zna biti nastala situacija zelo zanimiva. Lažje je, če se 
odločite za starejšega in že šolanega psa, po drugi strani pa lahko mladega psička 
izšolate sami in ga navadite na že obstoječega ljubljenčka. 

13. Zakaj želite psa?
Želite osrečiti svoje otroke? Želite psa, ki vam bo delal družbo, ko se boste po 
dolgem dnevu sproščali na kavču, ali psa, s katerim se boste podajali na dolge 
sprehode? Želite psa čuvaja ali družinskega psa? Vse to morate premisliti. Le tako 
boste namreč izbrali primerno pasmo, ki bo ustrezala vašemu življenjskemu slogu. 

14. Ste že kdaj imeli psa? 
Če ste že kdaj imeli psa, se boste najbrž lažje odločili, kakšnega psa želite. Želite 
psa iste pasme ali le psa s podobnimi karakteristikami?

15. Iščete posebne značilnosti?
Želite razposajenega psa ali psa z globokim, čustvenim pogledom? Želite psa, ki 
bo varoval posestvo, ali psa, ki se bo igral z otroki? Želite psa, ki bo tekel z vami, 
 



ali psa, s katerim se boste lahko bahali pred svojimi sosedi? Morda želite psa, ki 
ga boste lahko na vse pretege razvajali in mu kupovali pasja oblačila? O vsem tem 
razmislite, preden se odločite za določeno pasmo.

16. V kakšnem podnebju živite? 
Vse pasme psov niso primerne za vsa podnebja. Preden se torej odločite za psa, 
raziščite, kakšno podnebje je zanj primerno. Če se nameravate v prihodnosti 
preseliti v drugo podnebje, se odločite za psa, ki se bo privadil nanj brez težav, ali 
pa za psa, ki je primeren za to podnebje. 

17. Želite psa čiste ali mešane pasme?
Pes čiste pasme je pes, katerega predniki so vsi ene pasme, mešanec pa 
ima prednike različnih pasem. Tako imajo čistokrvni psi natančno določene 
karakteristike, medtem ko so te pri mešancih bolj nepredvidljive. Prav tako čistokrvni 
psi redkeje podležejo nekaterim genetskim boleznim, ki so značilne za mešane 
pse. Čistokrvni psi torej praviloma dlje živijo. Za čistokrvnega psa boste odšteli več 
denarja in dobite ga lahko samo pri vzreditelju, medtem ko so mešanci cenejši in 
lažje dostopni. Če se boste odločili za čistokrvnega psa, morate z njim dobiti tudi 
rodovnik, vzreditelj pa vam mora ponuditi tudi vse informacije o njegovem izvoru 
in karakteristikah.   

18. Kako »srčkanega« psa želite?
Za mnoge ljudi je »srčkanost« najpomembnejši dejavnik pri izbiri psa, kar pa se 
lahko razvije v težavo, saj so vsi mladi kužki »srčkani«. Vprašanje je, kakšen bo 
vaš pes, ko bo odrastel. Zato si pred nakupom oglejte slike odraslih psov pasme, 
o kateri razmišljate. 

19. Ste alergični na pse?
Čeprav ste alergični na pasjo dlako, imate lahko psa. Obstajajo namreč pasme 
psov, primerne za alergike. Ni pomembna dolžina dlake, temveč koliko dlake psu 
odpada. Za alergike so primernejši psi, ki jim dlaka odpada redkeje. Pomaga tudi 
redno krtačenje.
 


