
Puppy 
Culture  
Avtorica: 

Jean Kilion 
http://www.whenpigsflydogtraining.com/ 
 
https://shoppuppyculture.com/ 

Sandi Bertoncelj 
 
PREDSTAVITEV VZGOJE 
MLADIČEV OD ROJSTVA 
DO DVANAJSTEGA TEDNA 
PO PRINCIPU 

http://www.whenpigsflydogtraining.com/
https://shoppuppyculture.com/


PREDPORODNO OBDOBJE 
 Geni se vklapljajo in zklaplajajo oz. se 

drugače izražajo glede na vpliv okolja 
 Pozornost breji psici, čim manj stresa, prostor 
 Kvalitetna hrana 
 Dober veterinar 
 V zadnjih tednih brejosti so mladiči že 

dojemljivi za dotike 
 
 



MOMO OBDOBJE: 0 – 14 dni 
ZGODNJA NEVROLOŠKA STIMULACIJA  
(ENS – Early Nevrological Stimulation) 
 Od 3 – 16 dneva 
 Čutna stimulacija - žgačkanje z vatirano 

palčko med blazinicami 
 Glava v pokončnem položaju 
 Glava navzdol 
 Ležeč položaj 
 Temperaturna stimulacija – hladna brisača 
 

 
 

Vir: Dr. Carmen L. Battagli, Breeding Better Dogs 
http://www.breedingbetterdogs.com 

http://www.breedingbetterdogs.com/


Čutna  
stimulacija Glava navzgor Glava navzdol 

Ležeči položaj Toplotna stimulacija 

https://youtu.be/N5mS3CFcTJc 

https://youtu.be/N5mS3CFcTJc
https://youtu.be/N5mS3CFcTJc


PREHODNO OBDOBJE 
 Začne se ko odprejo oči 
 Konča se ko se aktivira sluh 
 Šele takrat se lahko začne socializacija 



SOCIALIZACIJSKO OBDOBJE 
od 3. – 12. tedena 

TRETJI TEDEN 
(oziroma ko se jim aktivira sluh) 

 Psica mladiče liže tudi po glavi 
 Psici (in ostalim odraslim psom) omogočimo umik 
 Psica renči in šavsa (ni vredu) 
 Mladiči renčijo – je OK – izogibanje fizičnem 

obračunu (ni povezave z agresijo pri odraslih psih) 
 Postrižemo kremplje 
 Ko pokažejo zanimanje vsak dan nova igrača, 

predmet... 
 3,5 tedna namestimo puppy WC 
 



 Vadba, stimulacija in obogatitev (enrichment 
effect) do 5% večji možgani (del za učenje, spomin in čustveni 
odziv) in od 25 do 200% več živčnih povezav 

 Čimveč ljudi, pazimo na higieno, slaba 
generalizacija 

 Še ni pravega strahu, je refleksni strah in hitro 
okrevanje (čim več – hitreje lažje odrasli, posneti zvoki ne učinkujejo) 

 »Osamitev«  posameznikov  pozitivna 

https://youtu.be/_3aYyBDETl0 

https://youtu.be/_3aYyBDETl0


https://youtu.be/bYhs23lxDBU 



 zanimanje, igra, igrače, 
fizična dejavnost ključna za 
enrichment effect  

 večji igrani prostor in WC 
 še naprej dnevno 

spoznavajo nove stvari 
 dodajanje primernih  izzivov 

(lonec pokrit z odejo, 
hranjenje izven kotilnika, 
hitrostne ovire, posoda za 
ograjico(slabo vidijo,primerni 
izzivi) 

 učenje in reševanje 
problemov (bolj stabilni... kot 
brez) 

 spopadanje s frustracijo(isti 
center v možganih kot 
agresija)  pozitivno vpliva 

 
 
https://youtu.be/WXO5cRaOAP
M 

ČETRTI TEDEN 

https://youtu.be/WXO5cRaOAPM
https://youtu.be/WXO5cRaOAPM
https://youtu.be/WXO5cRaOAPM
https://youtu.be/WXO5cRaOAPM


PETI TEDEN 
 Pojavi se pravi strah (različno) 

 Mladič gre lahko skozi fazo blagega strahu (tudi poznanih 
stvari, različno dolga faza) 

 Tudi če ne pokažejo strahu so bolj občutljivi 
 Nadaljujemo z novimi pedmeti, površinami,... vendar boj 

previdno  
 Možnost prostora za skrivanje 
 Če kaže znake večjega strahu brez izzivov, individualno 

delo 
 Ne tolažimo razen v ekstremnih primerih 

 
 



ŠESTI TEDEN 
obdobje radovednosti 

 Obdobje najmanjšega strahu 
 Čimveč različnih ljudi 
 Socialno dojemljivi v + in –  
 Kvaliteta pred kvantiteto 
 Puppy party (3 postaje 2 min 15-30 minut 

počitka, ne pri 8 tednih)  
 



OSMI DO DESETI TEDEN 
 obdobje najvevečjega stahu (od nekaj 

minut do enega tedna) 
 včasih ni opaziti  



DEVETI TEDEN 
 preudarno 

nadaljevanje 
socializacije 

 cepljenje (ali 7 
teden samo ne 8) 



AUTO SIT 
 hranimo tiste, ki sedijo 
 obiski naj naredijo enako 
 za začetek nagrajujemo 

že če ne skačejo na ljudi 
 potem počakamo, da se 

vsedejo 
 vse brez ukaza kasneje 

dodajamo motnje 
 



BODY HANDLING 
Od rojstva 
 dotikanje 
 Stisjanje 

 
Ko so starejši - body 
handling za priboljšek 
 priboljšek skrit 
 ne pokažeš priboljška 

dokler ga ne daš 
 



ČUVANJE 

 Dodajanje boljše hrane v posodo 
 Vzamemo posodo in dobi priboljšek 

 
 Dobi mesnato kost za 10 min 
 Vzamemo in mu damo priboljšek 
 Vrnemo kost 



 odprt boks 
 kost v boks, zapreti 

za par sekund, ven 
preden se razburi 

 zmenja kost 
 počasi se 

podaljšuje čas 
 brez hrane 3 ure 

brez vode 1 uro, 
vsaj lulat naj gre 
prej 

BOKS – NAVAJANJE 



GRIZENJE 
 Umirjeno in organizirano 

ukvarjanje 
 Uporaba igrače namesto 

roke 
 Če grize ga dvigemo 
 Ga masiramo in zabavamo 
 Ponudimo igračo za 

grizenje 
 Hoja in grizenje – stop, 

nagrajevanje 
 Grizenje otrok – začaran 

krog 
 Naučiti otroke mirne 

komunikacije 
 Nagrajevanje mladiča ko 

otroci divjajo 
 Traja mesec do dva 

 



HOJA NA POVODCU 
 Hodiš v krogu – nasprotna smer urinega 

kazalca 
 Ko se mladič približa klik – nagrada 
 Zvišujemomo kriterij 
 Ko hodi 3 do 5 korakov dodamo ovratnico 
 Kasneje še povodec 
 Če grize povodec ga spustimo in gremo 

naprej 
 Ko nam spet sledi klik – nagrada 
 Ne več kot 1 – 2 minuti naenkrat 

 
 



ODPOKLIC 
 Pred hranjenjem jiih pokličemo (Puppy Call) 

 Najprej pokličemo šele potem damo hrano 
 Začnemo pri 6. tednih 
 Vedno kličemo z veselim visokim glasom 
 Kasneje dodamo ime za odpoklic in opustimo Puppy Call 
1. Vedno je nagrada nekaj res dobrega 
2. Nagrada prilagojena starosti 
3. Ne razumejo govorice - razlikujejo ton 
4. Sproščen odpoklic 
5. Ime NI odpoklic 
6. Ne uporabljamo odpoklic ko sledi kaj „slabega“ 
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