
Socializacija  

Pojasnimo pojem socializacija: privajanje psa na različne življenjske okoliščine.  

Različne življenjske okoliščine vključujejo: okolja (mestno, vaško, podeželje itn.); 

lokacije (nakupovalna središča, tržnice, ulice, parki itn.); zvoke (, ki so v različnih 

okoljih specifični: glasovi živali, otrok, vozil, mokrega cestišča, hrup gospodinjstev, 

glasba, televizija itn.); živali (psi, muce, ptice, divje in gospodarsko koristne živali 

itn.); gibanje v osebni prostor; nevihte; pirotehnika ...  

... skratka s vsako in še kakšno dodatno situacijo se pes enkrat sreča prvikrat in 

takrat je izjemnega pomena, da stik na pasji čustven svet deluje pozitivno. 

Pušča pozitiven vtis. 

Učenje psa je čustveno obarvano! Čustva koreninijo v izkušnjah, v učnih 

situacijah. Pasje učenje poteka non-stop, 24/7 😊 . Hkrati poteka spoznavanje in 

z njim z roko v roki hodi čustvovanje. 

Okolje psu, ki nima izkušenj (lahko je mladič ali odrasel pes) ponuja ogromno 

različnih socializacijskih situacij, vplivi so resnično množični (pri vplivih moramo 

narediti seštevek vonjskega + vizualnega + slušnega + taktilnega vpliva ene 

okoliščine; govorimo o hkratnem vplivu), zato se socializacije lotimo s 

tenkočutnostjo.  

Izkušnje dodajamo postopoma od lažjih k zahtevnejšim (pozorni smo na kriterije 

učenja). Primer: Pes, ki ga sprejmemo v družino in nima pozitivno bogatih izkušenj 

z okoljskimi vplivi se bo v začetnih dneh prilagajana bolje počutil v okolju z manjšim 

številom vplivov (vizualnih, slušnih, taktilnih), zato gibanje (sprehode) omejimo na 

pretežno naravno okolje (travnik, gozd).  

Po obdobju prilagajanja postopoma vstopate v manj intenzivna okolja (manjše 

mesto, vas brez pasjih čuvajev itn.). In tako proces stopnjujete. Zahtevnost 

dvigujete in spuščate in ste v sozvočju z mentalnim - čustvenim počutjem psa.  



Če opazite, da je kakšna izmed situacij (pre)zahtevna in se je pes v njej precej 

(mentalno - čustveno) utrudil potem mu prihodnje dni privoščite nekaj več 

počitka. Pomeni: manj okoljskih vplivov. 

Skratka, kontekst primerne socializacije se glasi: manj (ali bolje: ustezna količina 

in kakovost) je več! S socializacijo ne gre pretiravati! Poudarek je na 

seznanjanju in oblikovanju primernih pasjih odzivov v družbenem in naravnem 

okolju, ki puščajo pozitivne čustvene vtise. Čustveno vznemirjen pes gotovo ne bo 

oddajal družbeno ustreznih odzivov. Postal bo nemogoč v odnosu do okolja.  

Socializacija ni nikoli zaključen proces. Potrebno jo je vzdrževati, obnavljati in 

tudi nadgrajevati. Pogosto jo lahko enačimo (ali vlečemo vzporednice) s samim 

procesom vzgoje.  

Pri socializaciji vedno sledimo mentalnemu in seveda čustvenemu razvoju psa. 

Odraščanju. 

Celoto socializacije razdelimo na t. i. socializacijska obdobja, ki se dogajajo v nekih 

okvirnih časovnih parametrih, ki pa so odvisni od vsakega posameznega pasjega 

osebka. 

 



Znotraj socializacijskih obdobjih vas moram posebej opozoriti na t. i. obdobja 

strahu. Prvo takšno obdboje se pojavi že zelo zgodaj. V času pasjega bivanja znotraj 

legla.  

Pasja starost med 5. in 7. tednom je izjemno občutljiva. V tem obdobju se v pasji 

čustven svet z lahkoto in trajno vtisnejo številni vplivi, doživetja, ki so produkt 

okolja. Če se v tem obdobju mladiček česa prestraši ostane neprijetna izkušnja, 

čustvo zapisano/vtisnjeno v emocionalen svet psa skozi njegovo celotno 

življenje. Navadno pes pokaže nelagodje ob ponovnem srečanju s situacijo. Občutka 

neprijetnosti ne smemo potrjevati, bolje ga je 'spregledati', nekako ne-videti. Psa 

skozi učenje in pridobivanje pozitivnih čustvenih povezav na okoliščine priučimo, 

da se z zadevo lažje sooča. Gradimo njegovo samozavest. 

To je eden izmed izjemno tehtnih razlogov, zakaj je pomembno iz kakšnih okoliščin 

psa pripeljemo v naš dom. Izbira primernega vzreditelja nosi širši poudarek in 

pomen.  

Prav tako smo pozorni pri pojavu drugega obdobja strahu, ki se pojavi v času 

hormonskega divjanja, ko je pasji čustven svet precej odziven in buren. Tudi tokrat 

je v primeru demonstracije strahu pomembno, da se kot skrbniki na pasje 

nelagodje ne odzovemo s paniko, tolažbo, prav tako psa ne silimo v situacijo, 

temveč jo speljemo z umiritvijo psa in sebe. Zavedam se, da zadeve ni preprosto 

pravilno voditi, vendar bomo že veliko storili, če v situaciji ohranimo mirno in 

trezno glavo, ravnamo samozavestno in smo psu v pod(o)poro in ne povzročamo še 

večje pasje jokavosti.  

Pasja socializacija velikokrat poteka spontano, nekaj je izvedemo načrtno. Ne glede 

na izhodišče smo pomemben člen ravno skrbniki in naše reakcije oz. odzivi na pasje 

vedenje. 


