
Društvo Hrtji svet Slovenije

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORISTNE INFORMACIJE ZA

POSVOJITELJE HRTOV 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pomagamo hrtom v stiski

2009 

www.hrtjisvet.org 1



Društvo Hrtji svet Slovenije

I. PRVI DNEVI V NOVEM DOMU 

1. SPOZNAVANJE

2. OSTATI SAM DOMA

3. SPOZNAVANJE OSEBNOSTI HRTA

4. HRTJI NASMEH
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1. KAKO SE SPOZNATI Z VAŠIM POSVOJENIM HRTOM? 

Predlagamo vam, da si rezervirate svoje prve dni s posvojenim hrtom in ostanete z 
njim doma, da si torej vzamete nekaj dela prostih dni. Na ta način se boste lahko 
dobro medsebojno spoznali in si tako zelo olajšali prve trenutke skupnega bivanja. S 
pomočjo dotikov boste lahko z njim vzpostavili ljubečo vez, ki vas bo spremljala še 
dolga leta. Prvi stik in prvi dnevi so zelo pomembni za vas, predvsem pa za 
posvojenega hrta, kateremu je vse, kar se od zdaj naprej dogaja okrog njega, novo, 
predvsem pa neznano in tega se mora posvojitelj zavedati. Četudi gre za odraslega 
psa, morate vedeti, da večina stvari, ki jih bo doživljal z vami,  predstavlja zanj veliko 
novost, zato bodite potrpežljivi in mu dajte priložnost, da se z vašo pomočjo privadi 
vsemu novemu.

V teh prvih dneh ga boste lahko naučili, kaj sme in predvsem česa ne sme početi v 
svojem novem domu, pomagali mu boste, da bo hitreje postal vaš družinski član v 
pravem pomenu besede. Zapomnite si, da bo s tem, ko bo vstopil v vašo hišo ali 
stanovanje, doživel prvič v življenju trenutek, ko ne bo okrog njega nenehna množica 
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drugih hrtov. Končno bo sam, sam z vami in to bo zanj nekaj novega, morda celo 
srhljivega, ker tega ni navajen.

Pomembno je tudi, da ga že takoj naslednji dan po posvojitvi začnete navajati na to, 
da bo moral del dneva, ko boste vi v službi, šoli ali zgolj po opravkih, ostati tudi sam 
doma. Edino s postopnim navajanjem boste vašega posvojenega hrta pripravili na to 
in le tako takšna situacija zanj ne bo predstavljala dodatnega stresa ali prevelikega 
neugodja. 

2. ALI JE POTREBNO POSVOJENEGA HRTKA NAUČITI, DA MORA DEL 
DNEVA OSTATI SAM DOMA? 

DA, in zato je zelo pomembno, da ga začnemo že v prvih dneh navajati, da bo moral 
del dneva ostati sam doma in vas seveda pridno počakati (brez cviljenja, lajanja ali 
uničevanja stvari). Zato vam predlagamo, da ga že prvi dan pustite samega za morda 
pet minut. To pomeni, da greste skozi glavna vrata ven iz hiše ali stanovanja, 
zaklenete za seboj, odnesete ven morda smeti in se vrnete. Naslednji dan ga pustite 
samega deset minut in nato postopno vašo odsotnost povečujte - pol ure, ena ura 
itd. Postopno ga navajajte na to, da »ostati sam doma« ni nič groznega in naučite ga 
predvsem tega, da se vedno vrnete k njemu domov. Seveda ga ob vsaki vrnitvi 
nagradite z navdušenjem, s prijaznim gladenjem po kožušku, z nasmehom in s 
pohvalami kot so:  »Priden si, ker si počakal.«, »Krasen hrt si.« itd. Tudi kakšen 
priboljšek bo dobrodošel. 

Pomembno je tudi, da ste prvi popoldan, prvi večer in prvo noč po posvojitvi 
nenehno z njim in ga nikakor ne zapuščate ter mu s tem ne povzročate še dodatnega 
stresa.

Vsekakor pa morate že naslednje jutro začeti izvajati prej opisan postopek navajanja 
na dejstvo, da hrt ostane sam doma.

Tega trenutka ne smete nikakor zamuditi, saj bo z vsakim dnem, tednom ali celo 
mesecem težje za oba. 

3. KAKO DATI PRILOŽNOST VAŠEMU POSVOJENEMU HRTU IN SPOZNATI 
NJEGOVO PRAVO »OSEBNOST« ? 

Bodite pripravljeni na to, da vam hrt ne more razkriti svoje prave osebnosti v samo 
nekaj dneh bivanja pri vas. Ponavadi traja od 3 do 5 dni, da hrt začuti svoj novi dom, 
da sprejme svoje novo okolje in se tudi sam začne počutiti dovolj sigurnega vase, da 
se lahko podrobneje razkrije in s tem pokaže svojo pravo hrtjo osebnost, ki jo nosi v 
sebi. 

Nekaj prvih dni se lahko zgodi, da bo vaš novi družinski član zadržan veliko bolj kot 
ponavadi, da se bo po vašem mnenju obnašal »čudno«, nepredvidljivo ali pa bo zgolj 
testiral vašo potrpežljivost, kot bi hotel preizkušati, kako zelo ga imate radi.
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Nič hudega, z veliko mero vaše ljubezni, potrpežljivosti in zaupanja, ki ga boste z 
vsakim dnevom vlivali vanj, bo vaš trud zelo hitro poplačan, in posvojeni hrt vam bo 
kmalu pokazal svojo resnično osebnost. Zato mu dajte priložnost … 

4. ALI VESTE, DA SE VAŠ HRT ZNA SMEJATI?  

Zapomnite si, da ima mnogo hrtov izraz nekakšnega »nasmeška«, ki je lahko včasih 
kar malo strašljiv za tistega, ki pred tem ni imel nobenih stikov s hrti. Ampak nič 
strahu! Kadar je vaš hrt srečen in dobro razpoložen, ko vas bo videl, lahko namreč 
zapre svojo zgornjo ustnico na sprednjem delu gobčka, zadaj jo pa dvigne in malo 
razpre, kot bi naredil nasmešek, pri čemer se vidijo tudi njegovi zobje. Pri tem bo 
godrnjal in spuščal zelo zanimive zvoke, lahko se pa tudi kaj hitro zgodi, da bo s 
sprednjimi tačkami skočil na vas ali pa se bo ob vas samo drgnil. 

Zapomnite si, da je vse to zgolj in predvsem zaradi tega, ker je srečen in vas je 
neskončno vesel. 

Delite to radost z njim.

5. KAKO JE S SPALNIMI NAVADAMI POSVOJENEGA HRTA? 

Morda si boste želeli svojega posvojenega hrta imeti nekaj dni zraven sebe v svoji 
spalnici, kjer bo spal za zaprtimi vrati v vaši prisotnosti. Nič hudega, to je celo 
priporočljivo, saj to pomeni, da se bo v tem primeru hitreje umiril in boste vsi dobro 
prespali prve noči. Bodite pa pripravljeni tudi na to, da ni nujno, da se boste zjutraj 
zbudili zelo spočiti, saj znajo prve noči biti stresne za vas predvsem zaradi vaše skrbi 
za hrtka. 

Ta metoda deluje kot zelo učinkovita, saj boste takoj slišali vašega hrta, če bo postal 
nemiren, kar bi lahko pomenilo, da mora opraviti potrebo in ga boste zato morali 
peljati ven. 

Prva noč ali dve sta lahko za vašega posvojenega hrta izredno stresni, saj se še ni 
navadil na novo okolje in prostor, kjer bo od zdaj naprej bival z vami, zato bo morda 
poskušal vse, da vas bo obdržal v budnem stanju. Lahko se zgodi, da bo cvilil, 
godrnjal, sopihal, ampak vedite, da ga bo vaša tolažilna in tiha beseda sigurno 
pomirila. Takšno ravnanje hrta ne bo trajalo več kot dan ali dva.

Čeprav se lahko zgodi, da bodo te prve noči malce bolj »živahne«, vedite, da se 
posvojeni hrt hitreje adaptira in ustali, če mu boste pustili, da bo teh nekaj noči 
preživel z vami. Tako bo lažje za oba … 

Če kljub vsemu ne bo nič pomagalo in bo vaš hrt še naprej zelo razburjen zaradi tako 
stresne situacije, kot je posvojitev in spoznavanje novega doma, obstaja vrsta 
naravnih in homeopatskih pripravkov, ki bodo vašemu posvojencu pomagale, da se 
bo umiril. Zato je morda dobro, da si jih že pred njegovim prihodom priskrbite, saj 
vam bodo pomagali umiriti vašega posvojenega hrta. Želeli bi vas opozoriti tudi na 
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to, da bodite pazljivi pri sestavi teh pripravkov -  vsebujejo naj naravne oz. zeliščne 
sestavine. 

Opozorili bi vas radi tudi na to, da bo vaš hrt s tem, ko bo spal v tesnem stiku z 
vami, imel verjetno neke vrste »spalno agresivnost«, ki pa ne pomeni nič slabega ali 
nevarnega. Vaši hrtki so namreč tam, od koder prihajajo, spali verjetno sami, v zelo 
tesnih pesjakih in nikakor niso bili navajeni, da bi se jih kdorkoli karkoli dotikal med 
spanjem. Zato se lahko zgodi, da se bo ustrašil,  ko ga boste želeli pogladiti po 
kožuščku, se naglo zbudil, zarenčal, zalajal na vas ali vam celo pokazal svoje zobe. 
Bodite sigurni, da je vsak pes buden, še preden se ga dotaknete. Prav tako se 
pogosto dogaja, da hrti spijo dobesedno z odprtimi očmi. Najbolje je, da izgovorite 
njegovo ime ali ustvarite toliko hrupa, da boste sigurni, da se je zbudil in se ga šele 
nato dotaknete ali ga pogladite.

Seveda se bo s časom tudi vaš hrt navadil vašega dotika in takrat ga to ne bo več 
motilo. Samo čas mu dajte, kajti vaš  hrt se vsega ne more naučiti čez noč, četudi 
gre za odraslega psa.

Posvojenemu hrtu ni priporočljivo dovoliti spati skupaj z vami iz več razlogov. 
Prvi razlog je že prej omenjena »spalna agresivnost«, saj se lahko zgodi, da se 
ponoči prestavite in preveč približate hrtu, kar bi zanj pomenilo, da je ogrožen zaradi 
premalo prostora ali preprosto zaradi tega, ker tega ni bil navajen. 

Drudi, a nič manj pomemben razlog je naslednji:, čeprav so hrti izredno srčkani, 
lahko vodljivi psi, morajo vseeno vedeti, da so še vedno psi v svoji novi družini, kjer 
so njihovi lastniki tisti, ki so »vodje« skupnosti.

Šele ko boste nad svojim posvojenim hrtom vzpostavili vso avtoriteto in ustrezna 
razmerja, bo hrt natančno vedel, da ste vi njegov gospodar. Šele ko se boste tudi vi 
počutili sigurnega v vajino razmerje in ne boste več dvomili v to, ali je vaš posvojeni 
hrt morda preveč dominanten, ga pustite, da zasede vašo zofo ali pa celo spi z vami 
v postelji, če si to želite. 

Vse do takrat, ko niste sposobni vzpostaviti določenih pravil med vami in vašim 
hrtom, ga pustite, da bo odigral vlogo psa in vse do tedaj naj raje ostane na tleh. S 
tem boste obema prihranili veliko težav, ki bi jih lahko sicer imeli.

Naj vas potolažimo, da so hrti izredno inteligentni in hitro učljivi psi, zato ni strahu, 
da bi kmalu ne osvojil razmerja vaše nadrejenosti in njegove podrejenosti. 

6. ALI LAHKO POSVOJENI HRT TRPI ZA OSAMITVENO TESNOBO? 

Seveda, nekateri posvojeni hrti imajo tudi težave z osamitveno tesnobo, zato mora 
njegov posvojitelj biti pripravljen na vse.

Svojega hrta morate naučiti in navaditi na to, da se vedno vrnete domov in da ga s 
tem, ko greste od doma, vsakič znova ne zapuščate. 
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Hrt, ki trpi za osamitveno tesnobo, bo morda takrat, ko vas ne bo doma, jokal, cvilil, 
lajal, morda kakšno stvar doma tudi uničil in vedno znova podoživljal tesnobo. Če ta 
osamitvena tesnoba postane velik problem za vas in njega, je nujno sprejeti ukrep, 
da bo takrat, ko vas ne bo doma, preživel del dneva v svojem boksu ali pa v 
določenem delu stanovanja ali hiše, kjer se bo počutil dobro. Ampak vedite, da hrt, ki 
trpi zaradi osamitvene tesnobe, nikakor ne bo želel biti zaprt v v majhni sobi in bi 
lahko v primeru takšnega postopanja posvojitelj situacijo samo še poslabšal.

Zato je morda v tem primeru bolje, da mu zagotovite bivanje v boksu, saj mu bo 
bivanje v njem nudilo nekakšno sigurnost, vam pa brezkrbnost v času, ko vas ne bo 
doma.

Če imate možnost, postavite boks blizu okna ali balkonskih vrat, da bo lahko hrt 
opazoval okolico, saj se bo ob tem manj dolgočasil, ko vas ne bo doma. 

Zapomnite si, da puščanje hrta v zaprtih in majhnih sobah (kabinet, pralnica, 
kopalnica ali celo shramba) pomeni samo še več težav za oba, saj se lahko zaradi 
takšnega neodgovornega ravnanja posvojitelja to pokaže tudi v hrtovi psihični 
nestabilnosti, hrt pa lahko zaradi stiske tudi kaj uniči (vrata, zidove ali vse, kar lahko 
doseže s svojimi zobmi v tistem prostoru). 

Zato prosimo, s svojim posvojenim hrtom tega v nobenem primeru ne počnite!  

7. KAKO SPOZNATI HRTA Z NJEGOVIM BOKSOM? 

Potrebno je vedeti, da bo morda ravno vaš posvojeni hrt tisti, ki si ne bo želel dela 
svojega dneva preživeti v boksu in se bo bivanju v njem morda celo upiral.

Zato je zelo nujno, da ga spoznate z njegovim boksom na pravilen način. V nobenem 
primeru mu boks ne sme predstavljati kazni, saj boste s tem dosegli ravno nasproten 
učinek, kot bi si ga sami želeli.

Boks mora hrtu predstavljati udobno, prijazno in tiho zatočišče, kjer bo rad preživljal 
svoj čas. Zato mu v njegov boks dajte mehko blazino, čez katero dajte pozimi toplo 
odejico, poleti pa mehko rjuho, ki ga bo hladila. V boks mu dajte tudi kakšne njemu 
ljube igračke, da mu ne bo dolgčas, ko vas ne bo doma. Torej, ustvarite zanj prostor, 
kjer se bo počutil res varno, udobno in zabavno.

Najbolje je, da prve dni boks postavite v svojo spalnico, in to na mesto, kjer bo z 
vami preživel prve noči. 

Navadite ga, da je boks nekaj čisto dobrega in udobnega, in ga zvabite vanj z raznimi 
priboljški. Predstavite mu ta prostor kot nekaj zabavnega in zanimivega. 
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8. ZAKAJ SO ZAPRTA VRATA HIŠE ALI STANOVANJA TAKO POMEMBNA ZA 
VAŠEGA POSVOJENEGA HRTA? 

Zapomnite si, da hrt in odprta vrata ne gredo skupaj. Zelo pomembno je namreč, da 
vrata hiše ali stanovanj ne ostajajo odprta, četudi le-ta vodijo v ograjena območja. 
Za hrta odprta vrata pomenijo naravnost mamljivo vabilo in priložnost po 
raziskovanju za odprtimi vrati. Zato vam priporočamo, da preden odprete vrata hiše 
ali stanovanja, zagotovite varnost svojemu hrtu tako, da mu še pred tem nadenete 
ovratnico in povodec, ki mu bosta onemogočila vašemu, da bi zvedavo zdirjal na 
svobodo. 

Če imate male otroke, jim prosimo dopovejte in postavite pravila, da lahko samo 
odrasle osebe odpirajo vrata stanovanja ali hiše, saj si verjetno nihče od vas ne želi, 
da bi hrt pobegnil zaradi svoje zvedavosti. 

Isto prakso uvedite tudi za vrata vašega ograjenega vrta okoli hiše, predvsem pa 
zagotovite, da bodo tudi vrata na vrtu imela nameščeno ključavnico, ki bo 
onemogočila, da bi ostala nepazljivo odprta, saj bi to lahko pomenilo, da se bo vaš 
hrt zgolj iz radovednosti odpravil raziskovati sosednjo ulico. Pri tem se lahko izgubi ali 
plane na cesto, pri čemer se kaj hitro zgodi, da bo vpleten v prometno nesrečo, ki pa 
lahko vodi tudi v najhujše. In ravno posvojitelj je tisti, ki mora vse to predvideti, 
predvsem pa preprečiti. 

9. ZAKAJ VAŠ POSVOJENI HRT TAKO ZELO OBOŽUJE KUHINJSKI PULT IN 
MIZO? 

Vsi hrti naravnost obožujejo pokukati na kuhinjski pult ali mizo ter pri tem preveriti, 
kaj se na njih nahaja. Se morda tam nahaja kaj slastnega za njihov smrček in 
želodček? Pomembno je, da vašega hrta naučite, da to njegovo zvedavo raziskovanje 
ni sprejemljivo. V primeru, da pokaže zelo velik interes za tovrstna raziskovanja 
kuhinjskih pultov in miz, mu z odločnim in malo glasnejšim »NE« ali »FUJ« to jasno 
povejte. Pri tem lahko tudi tlesknete z dlanmi, da bo hrt postal pozoren predvsem na 
to, kaj mu dopovedujete, in ga boste s tem odvrnili od mamljivih vonjav, ki se širijo iz 
pulta ali mize. Predlagamo vam tudi, da na teh površinah ne puščate nobene hrane 
ali česarkoli drugega, kar bi lahko pritegnilo njegovo pozornost. To še posebej velja 
za kruh, ki v nobenem primeru ne bo ostal varno tam, kamor ste ga odložili. Razen v 
primeru, če želite, da se vaš hrt »posladka« s koščkom kruha, ampak v tem primeru 
je bolje, da mu ga ponudite vi iz roke, ostali kruh pa pospravite v shrambo, da mu ne 
bo dosegljiv.

Obstaja nekaj trikov, kako vašemu hrtu preprečiti raziskovanje pulta ali mize.

Prvi je ta, da npr. vzamete rolico od papirnatih brisačk in ga ovijete s samolepilnim 
trakom tako, da bo lepljiva stran obrnjena na zunanjo stran rolice,  to pa postavite 
na rob pulta. Ko bo hrt skočil na pult, mu lepljivi del nikakor ne bo všeč, zato morda 
naslednjič tega ne bo več poslušal.
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Drugi trik je ta, da na vabljivo hrano (npr. košček kruha) privežete en konec vrvice, 
na drugi konec vrvice pa privežete npr. pločevinasti lonček, vse to pa nastavite na 
rob pulta ali mize. Ko bo hrt z gobčkom zagrabil kruh in povlekel, bo pločevinka padla 
na tla in ustvarila dovolj hrupa, da si vaš hrt tega ob naslednji priliki ne bo več dovolil 
narediti. 

10. SO SAME SMETI IN DOMAČA SMETIŠČNA VEDRA TUDI ZANIMIVA ZA 
HRTE? 

Prav tako kot domači kuhinjski pulti in mize so za hrta zanimive smeti in zato je 
nemogoče pričakovati od njega, da jih bo pustil pri miru, če mu jih boste postavili 
pred njegov smrček.

Najenostavnejše je, da smeti pač postavite na njemu nedosegljivo in varno mesto, to 
je pod zaprt del kuhinjskega pulta ali pa smeti pokrijete z varnim pokrovom, ki ga hrt 
ne bo mogel odpreti. 

11. STA HRT IN PAPIR DOBRA PRIJATELJA? 

Hrti (predvsem greyhoundi) so bili navajeni, da je bilo v pesjakih, v katerih so živeli, 
njihovo ležišče postlano s papirjem, narezanim na trakove, zato je menjava tega 
papirja vsakih nekaj dni za njih predstavljala edino zabavo, ki so jo imeli v teh 
osamljenih prostorih.

Zato morate vedeti, da bo papir (revije, knjige, časopisi, reklamni letaki …)  za 
vašega hrta predstavljal igračo, ki jo je pač treba raztrgati na drobne koščke in ob 
tem bo celo neverjetno užival, kar pa ni nujno, da bo všeč tudi vam.

Zato vedite, da ko boste nekje pustili papir v katerikoli obliki, bo to za vašega hrtka 
lahko pomenilo le to, da ga mora raztrgati na drobne koščke, ker ste tam nekje 
pustili njemu zelo znano igračo. 

Zato je morda bolje, da papir pospravite, če ne želite, da bi si vaš posvojeni hrt 
priredil »papirnato zabavo«. 

12. KAKO NAUČITI HRTA, DA BO SOBNO ČIST? 

Greyhoundi so trenirani živeti v pesjakih, kar pomeni, da so naučeni tudi tega, da ne 
opravljajo potrebe tam, kjer preživijo večino svojega dne in kjer tudi spijo, ampak so 
naučeni počakati na trenutek, ko jih odpeljejo ven. Zato bo sobna čistoča za njih 
malo lažje učljiva.

Pri galgih je situacija malo drugačna, saj ni nujno, da so živeli v pesjakih. Nekateri so 
bili zapuščeni na ulicah in zato bo z njimi potrebno malo več  dela. 

Ampak nikar se ne ustrašite, saj so hrti izredno hitro učljivi in morda se bo zgodilo 
celo to, da vam ne bo potrebno niti enkrat čistiti stanovanja ali hiše za njim zaradi 
opravljanja potrebe doma.
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Če se pa vseeno zgodi, da bo vaš hrt potreboval malo učenja, se prosim potrudite in 
ne obupati že po prvem dnevu …Vsi se naučijo …

Vsekakor vam predlagamo, da prve dneve vašega hrtka večrat dnevno peljete ven na 
opravljanje potrebe, četudi vsakokrat tega ne bo storil. Vzpodbudite ga z besedami: 
«Zdaj pa greva ven!« ali »Pojdiva lulat!« in ga vsakokrat z navdušenjem pohvalite, 
ko bo svojo potrebo opravil zunaj.

Teh prvih nekaj dni skrbno opazujte vašega hrta in v kolikor bo kakorkoli pričel 
nakazovati, da mora opraviti potrebo, se z njim nemudoma odpravite ven. 

13. KAKO SE OBNESEJO PLENICE NA HRTU, ČE OPRAVLJA POTREBO 
ZNOTRAJ NAŠEGA DOMA? 

Hrti so po naravi izjemno čisti psi, zato ni strahu, da bi se kmalu ne naučili sobne 
čistoče. Če se pa vendarle dogaja, da vaš hrt opravlja potrebo doma dlje kot 
predvidevate, da bi lahko, pa morda preizkusite tudi učinkovitost otroških pleničk.

Kupite najmanjšo velikost pleničk in mu jo poskusite namestiti, dobro poglejte, kje bi 
imel nameščen repek in tam izrežite luknjo. Plenico mu namestite tako, da jo dajte 
gor najprej pri odprtini za rep in mu jo šele nato primestite tudi s stranskimi pritiskači 
ali ježki.

Ko se bo vaš hrt polulal v plenico mu je ne odstranite takoj. Hrti se bodo namreč  
zaradi tega, ker so izjemno čiste živali, počutili nelagodno, če bodo na sebi imeli 
mokro plenico in zato bo ravno zaradi tega obdobje do naslednjega mokrenja postalo 
vse daljše in daljše. Brez skrbi mu jo pustite gor kakšnih 20 minut in jo šele nato 
zamenjajte za novo.

Plenice na hrtu uporabljajte tako dolgo, dokler ne boste menili, da je prišel do tiste 
točke, ko jih več ne potrebuje. Nikakor pa ne pozabite odstraniti plenice takrat, ko ga 
boste peljali ven na opravljanje potrebe, saj bo v nasprotnem primeru zmeden in ne 
bo vedel, kaj početi zunaj in kaj doma.

Seveda je uporaba plenice skrajni primer in verjetno vam jih sploh ne bo potrebno 
uporabljati, ampak potrebno je biti pripravljen na vse. 

14. ČE BOSTE IMELI DOMA POSVOJENEGA HRTA, ALI TO POMENI, DA 
BOSTE MORALI TUDI ČISTITI VEČ KOT OBIČAJNO? 

Posvojitelj bi se moral zavedati, da v kolikor imamo doma živali, torej tudi 
posvojenega hrta, da je potrebno včasih za njimi počistiti kakšno zmešnjavo, ki bo 
nastala. Na tržišču obstaja zelo veliko čistil, ki odpravljajo razne madeže, zato bo 
občasno pač potrebno poseči po njih. Zelo dobro in predvsem naravno čistilo, ki ubija 
vonj po urinu, kar preprečuje tudi nadaljnje »markiranje« vašega hrtka, je navaden 
bel kis, razredčen z navadno vodo. S tem večkrat pobrišemo mesto, kjer se je hrt 
polulal.  
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II. OSNOVA OSKRBA POSVOJENEGA HRTA 

1. LEŽIŠČE

2. PREHRANA

3. KOLIČINA HRANE

4. PASJI PRIBOLJŠKI

5. DENTALNA OSKRBA HRTA

6. UREJANJE KREMPLJEV

7. NEGA HRTOVE DLAKE

8. HRT IN ZDRAVILA

9. ODPRAVLJANJE ZAJEDALCEV

10.VSAKOLETNO CEPLJENJE 
 

1. ALI POSVOJEN HRT POTREBUJE SVOJE LEŽIŠČE? 

Hrti imajo zelo malo telesne maščobe, zato je nujno, da ležijo na mehki podlagi 
(razne blazine, odeje, ležišča). Tisti hrti, ki večino svojega dne preležijo na trdih 
podlagah, imajo zato oguljene zadnje predele na tačkah, pa tudi predel trebuščka.

Včasih se jim na predelu prsi zaradi ležanja na trdi polagi lahko naredijo tudi 
otiščanci.

Hrti naravnost obožujejo »gnezda«, zato se ne začudite preveč, ko boste naleteli na 
to, da si bo vaš hrt v svojem ležišču ali na vaši postelji ustvaril nekaj, kar je podobno 
gnezdu in v čemer bo potem leže užival, saj si je tako ustvaril nekaj neverjetno 
udobnega zanj.

Ravno zaradi tega je dobra ideja tudi ta, da položite razne brisače, odeje ali kos 
tekstila na vrh njegovega ležišča, katere potem »stiskajo« s svojimi tacami in 
gobčkom tako dolgo, da si ustvarijo »gnezdo«, v katerem potem sladko zaspijo.

Ležišča so lahko narejena iz različnih materialov, sploh če služijo svojemu namenu in 
nudijo posvojenemu hrtu udobno in mehko ležišče. 

Velikost ležišča naj bo primerna njegovi pasmi. 
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2. KAKO JE S PREHRANO POSVOJENEGA HRTA? 

Predlagamo vam, da hranite svojega hrta z visoko kvalitetno briketirano in 
konzervirano hrano, katera ni nujno, da je tudi najdražja. Vsekakor pa se izogibajte 
cenene briketirane hrane, ki jo je možno kupiti v različnih veleblagovnicah ali 
diskontih, saj le-te ponavadi vsebujejo preveč soli, pepela in ostalih dodatnih 
sestavin, ki lahko predvsem škodujejo zdravju vašega hrta. V skrajnih primerih lahko 
zaradi nekvalitetne hrane pride do hujših obolenj in okvar notranjih organov vaših 
hrtov.

Poskušajte razmisliti v smeri, da z malo dražjo hrano za vašega hrtka prihranite 
visoke stroške obiska veterinarja, kar je v primeru resnih težav z njegovim zdravjem 
zanemarljivo. Predvsem pa se zavedajte, da bo le kvalitetna prehrana vašega hrtka 
naredila srečnega in zdravega domačega ljubljenčka.

Vedeti morate tudi to, da je bil tekmovalni greyhound v času svoje kariere hranjen z 
visokokalorično mehko hrano, ki je vsebovala tudi visoko stopnjo vsebnosti beljakovin 
in drugih potrebnih hranil predvsem za dobre tekaške rezultate, ki pa so slabo 
vplivala predvsem na stanje njegovih zob.

Zato vsaj delno prehranjevanje hrta z briketirano hrano pomaga, da se bo njegovo 
stanje zob izboljšalo in se bo znebil oblog, ki so se skozi vsa ta tekmovalna leta 
nabirale na njegovih zobeh.

Nekateri hrti bodo morda imeli tudi kakšno alergijo na določeno sestavino v hrani ali 
pa bodo zgolj občutljivi na določeno vrsto hrane, zato bodite pripravljeni, da bo 
mogoče vaš hrt potreboval tudi specialno dietno hrano, ki se jo lahko kupi le  v 
veterinarskih ambulantah. Seveda se to ne zgodi velikokrat, potrebno je pa računati 
tudi na to možnost.

Vašemu hrtu lahko ponudite tudi sveže kuhan obrok, ki ga boste pripravili sami 
doma. Hrti obožujejo meso (perutnina, puran, govedina, svinjskega mesa se raje 
izogibajte), ribe, riž, testenine, različne kaše (adjova, prosena, ovsena …), nekateri 
naravnost obožujejo tudi sadje (jabolka, banane, breskve …) in zelenjavo (korenje, 
brokoli, koleraba, zelena, cvetača …) ter sveže začimbe (peteršilj, bazilika, drobnjak 
…). Kruh je za njih prava poslastica, a mu ga dajajte raje le občasno in še to raje 
posušenega.

Opozarjamo vas, naj bo takšen obrok vedno pripravljen iz svežih sestavin in vedno 
skuhan le za hrta. V nobenem primeru mu ne smemo dati hrane z naše mize ali celo 
ostanke hrane. Tudi predelane hrane mu ne dajajte (klobase, paštete …), razen 
občasno kakšen košček sira, ki ga hrti naravnost obožujejo.

Za hrta torej pripravite sveže kuhan obrok, ki ne sme biti slan, premasten, predvsem 
pa ne pekoče začinjen. 
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Obrok mu skuhajte enostavno v vodi ali na pari ter mu ga ponudite. S takšno 
pripravo hrane ne boste zapravili veliko časa, pa še cenovno zna to biti zelo ugoden 
obrok.

Po mehkem obroku je pametno hrtu očistiti zobke s pasjo zobno pasto ali pa mu 
občasno ponudite razne čistilne kosti, ki jih lahko kupite v specializiranih trgovinah. 

3. KAKŠNA NAJ BO KOLIČINA ZAUŽITE HRANE VAŠEGA POSVOJENEGA 
HRTA? 

Hrt, ki bo prišel iz zavetišča ali direktno s trenerjevega pesjaka, bo verjetno moral 
pridobiti nekaj kilogramov. 

Načrt hranjenja v primeru pridobivanja teže naj bo takšen, da ga nekaj tednov ali 
mesecev hranite z več obroki na dan in zato količino hrane, ki ste jo predvideli zanj, 
razdelite na 5  ali celo 6 manjših obrokov na dan.

Nekateri hrti ne bodo hoteli takoj jesti briketirane hrane, ki mu jo boste ponudili, zato 
mu brikete zalite npr. s čajem (otroški čaj, planinski čaj, kamilice …), neslano juho ali 
mlačno vodo, v to zamešajte konzervirano pasjo hrano ali kuhano meso, riž, 
testenine, kaše ...

Tako ga hranite vse do takrat, da se mu pokrijejo kosti na hrbtenici, nato zmanjšajte 
število obrokov na 2 do 3 obroke na dan ali celo manj, če boste videli, da bo vaš hrt 
imel konstantno težo, torej je ne bo začel zopet izgubljati.

Seveda pa ne boste želeli, da bi bil vaš hrt pretežak, saj njegovo telo ni zgrajeno 
tako, da bi zmoglo nositi vso odvečno težo. Vsekakor bodite pozorni na to, da hrt ne 
bo imel več tekmovalne teže, ampak težo, ki je primerna za to pasmo psa.

Nič  drugače pa ni z galgi, ki pridejo iz zavetišč v večini primerov podhranjeni in zelo 
suhi, zato tudi za njih velja isti postopek hranjenja, kot je zapisano zgoraj.

In kakšen naj bi potem izgledal idealen hrt?

Na splošno velja, da naj bi se hrtu videlo zadnje rebro ali dve ter obe kolčni kosti. 

To sta dve špičasti kosti na zadnjem delu hrbta, ki pa morata biti ravno prav »zaliti«, 
torej, biti morata vidni, nikakor pa ne smeta »štrleti« ven. 

4. ALI HRTI TUDI OBOŽUJEJO PASJE PRIBOLJŠKE? 

Seveda, hrti naravnost obožujejo pasje priboljške v vseh oblikah in velikostih. Ampak 
bodite pazljivi, kako zelo boste darežljivi z njimi! Preveč zaužitih dobrot lahko razdraži 
njegov želodec ali pa bo vaš hrt imel probleme z oddajanjem črevesnih plinov.
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Zelo dobro se pri hrtih obnesejo različne kosti, ki so narejene iz naravnih kož, pa 
prasičja ušesa (prekajena ali samo sušena), sušeni vampi, bikovke, pasji piškoti, 
mesni trakovi…

Venomer pa pomnite, da vašemu hrtu nikoli ne dajajte kuhanih kosti, saj si lahko hrt 
ob grizljanju zlomi kakšen zob, delčki kuhanih kosti pa se lahko tudi zapičijo v njegov 
prebavni trakt, kar bi pomenilo zelo velike nevšečnosti. V tem primeru mu dajte raje 
sveže, torej nič kuhane hrustančne kosti ali kakšen repek, s pomočjo katerih si bo 
tudi temeljito očistil svoje zobe. 

5. ZAKAJ JE DENTALNA HIGIENA POMEMBNA ZA VAŠEGA POSVOJENEGA 
HRTA? 

Prehrana s tršo briketirano hrano pomaga vašemu hrtu preprečiti zobne obloge in mu 
delno omogoča dentalno higieno, vendar se je potrebno zavedati, da nikakor ne v 
popolnosti, zato se lahko vašemu hrtu kljub temu še vedno nabirajo zobne obloge. 

Trše stvari, kot so npr. razne kosti iz kož, uhlji in priboljški za dentalno uporabo, 
bodo vašemu hrtu prav tako pomagali, da se bo stanje njihovih zob hitro izboljšalo. 

Lahko se pa zgodi, da bo vaš hrt imel že toliko zobnih oblog, da bo obisk pri 
veterinarju, ki mu bo strokovno očistil zobni kamen, obvezno. Čiščenje se opravlja 
pod anestezijo, zato vašega veterinarja opozorite na specifičnost nevarnosti 
anestezije pri hrtu, ki se razlikuje od ostalih psov. V primeru, da vaš veterinar nima 
informacij o tej specifiki, se prosim obrnite na nas, da vam bomo posredovali pisno 
gradivo o tem, z razlogom, da se bo tudi vaš veterinar seznanil s tem še pred 
posegom na vašem hrtu. V primeru, da veterinar ne bi pokazal zanimanja za tovrstno 
problematiko, poiščite prosim drugega, ki se bo vašemu hrtku posvetil z vso skrbjo, 
ki jo zasluži.

Priporočljivo je tudi, da vašemu hrtu privoščite redno dentalno nego z zobno ščetko 
in pasjo zobno pasto, ki jo kupite v specializirani pasji trgovini. Nekatere od teh past 
vsebujejo encime, ki razgrajujejo zobne obloge, kar pomeni, da če se boste potrudili 
s čiščenjem hrtovih zob, da morda sploh ne boste potrebovali obiska pri veterinarju 
zaradi tovrstne težave. Nikoli ne uporabljajte človeške zobne krtačke, saj ni 
prilagojena dlesnim in zobem vašega hrta, ker je enostavno pretrda, zato kupite raje 
pravo pasjo zobno krtačko. 

Skoraj zagotovo se bo vaš hrt na začetku z vsemi pretegi branil ščetkanja zob 
(izmikal bo glavo, ne bo hotel odpreti ust, grizljal bo ščetko …), ampak splača se 
potruditi in vztrajati, saj bo kmalu ugotovil, da to ni nič hudega in za vas in njega bo 
to postala vsakdanja rutina.

Če bo hrt pri svojem upiranju zelo vztrajen, vam priporočamo, da si na začetku okoli 
prsta navijete gazo ali tetra plenico, na katero namažite pasjo zobno pasto in mu z 
nežnimi gibi krožite in drgnite njegove dlesni in zobe. Na začetku to izvajajte krajši 
čas, kasneje čas čiščenja podaljšujte.
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V specializiranih trgovinah se kupi tudi sprej iz naravnih eteričnih olj, ki odstranjuje 
zobni kamen in odpravlja slab zadah iz ust vašega hrta.

Ker nekateri hrti ne marajo sprejev in se jih prav bolestno bojijo, vam v tem primeru 
predlagamo, da nanašanje spreja izvajate s prej opisanim postopkom, torej z gazo ali 
s tetra plenico.

Vsekakor se splača potruditi za dentalno higieno vašega hrta, saj boste s tem 
podaljšali zdravje vašega hrta, pri tem pa ne le prihranili denar za veterinarske 
usluge, temveč se tudi izognili anesteziji. 

6. KAKO SE LOTITI UREJANJA KREMPLJEV VAŠIH HRTOV?

Kot vsem psom tudi hrtom rastejo kremplji, in tudi ti potrebujejo našo pozornost. 
Kremplje naj bi urejali in krajšali na vsakih 4 do 6 mesecev, odvisno pač od hitrosti 
rasti in same obrabe ob hoji zunaj. 

To lahko z lahkoto opravite kar sami doma s posebnimi kleščami za krajšanje 
krempljev, ki jih prodajajo v vsaki specializirani pasji trgovini. 

Vendarle pa bodite pazljivi pri tem opravilu, predvsem, da ne zarežete v živec 
kremplja. 

Pri svetlih hrtih s svetlimi kremplji je to opravilo lažje, saj če pogledate njegov 
krempelj, boste lahko natančno videli, do kod sega živec kremplja, ki je rožnato 
obarvan. Postrižite ga le malo stran od živca.

Pri hrtih s temnimi kremplji je to opravilo težje, zato se ga lotite z veliko mero 
previdnosti in vašemu hrtku raje malo manj, pa zato večkrat postrižite kremplje, kot 
da mu zarežete pregloboko v živec. To bi zanj pomenilo zelo slabo, predvsem pa 
bolečo izkušnjo, kar vam zna kasneje predstavljati velik problem pri krajšanju 
krempljev.

Na koncu tega opravila je priporočljivo, da kremplje vašega hrta malenkost pobrusite 
z grobo pilo, saj lahko ob straneh ostanejo deli kremplja, ki jih niste odstrigli v celoti. 

Vaš hrt bi se lahko s tem delčkom kremplja zataknil za kakšen kos odeje, brisače  ali 
pregrinjala in si ga ob potegu poškodoval.

V kolikor se vam vendarle zgodi, da bi vašemu hrtu zarezali v živec, imejte zraven 
vedno sredstvo za zaustavitev krvavitve in dezinfekcijo rane.

Morda si sami ne boste upali ali želeli krajšati krempljev, in v tem primeru ga lahko 
brez skrbi odpeljete k veterinarju, ki bo namesto vas za majhen strošek opravil to 
vam neljubo opravilo. 
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7. ALI JE KOŽUŠČEK HRTA ZAHTEVEN ZA NEGOVANJE? 

Hrt ima izredno kratko dlako, ki ne zahteva veliko nege, vsaj toliko ne, kot nekatere 
druge pasme. Morda bo imel nekaj težav z dlako, ko bo prišel iz zavetišča ali direktno 
iz pesjaka svojega trenerja. Zna se zgoditi, da bo dlaka na nekaterih delih telesa 
oguljena (predvsem na stegnih), nesvetleča in predvsem nekoliko bolj košata. Vaš 
hrt namreč ni bival v hiši ali stanovanju, zato bo njegova dlaka morebiti podobna 
kožušku puhaste plišaste igračke.

Vedite, da se bo z redno nego in kvalitetno prehrano, polno hranljivih snovi in 
vitaminov, njegova dlaka popolnoma obnovila ter spremenila, in to v zelo kratkem 
času.

Važno je, da mu takoj, ko pripeljete vašega hrtka domov, ponudite dobro kopel s 
šamponom, ki naj vsebuje sestavineza odpravljanje bolh in morebitnih drugih kožnih 
zajedalcev. Zelo dober šampon za tovrstne težave je Zyzek, ki ga kupite v 
specializirani pasji trgovini. Po kopanju bo njegova dlaka bistveno bolje izgledala in 
hrtek vam bo neskončno hvaležen, ko ga ne bo nič več srbelo zaradi kožnih 
zajedalcev.

Za predele, ki so zaradi ležanja na trdih površinah in zaradi visoko beljakovinske 
prehrane ostali brez dlake, bo potrebno malo več dela. Ni odveč, da kupite kakšne 
dodatke k prehrani, kot so tabletke za težave s kožo in dlako (Dermatin, še bolje 
Dermanorm, ki ga lahko kupite tudi kot olje) ali kvalitetno olje lososa (Grizzly), zelo 
primerno kot dodatek k prehrani. Po celovitem tretmaju s tovrstnimi dodatki se bo 
njegov kožušček obnovil še hitreje in kmalu ne boste več vedeli, ali je vaš hrt sploh 
kdaj imel težave s kožo in dlako. 

Za nego njegove dlake vam priporočamo mehke krtače ali gumijaste pripomočke, ki 
nudijo obenem izvrstno masažo. Predvsem bodite pazljivi pri uporabi izdelkov s 
kovinskimi zobci, saj lahko le-ti poškodujejo kožo vašega hrta.   

8. KAKO HRTU DATI ZDRAVILA (TABLETE)? 

Lahko se zgodi, da bo vaš  hrt zavračal tablete, ki jih bo potreboval bodisi zaradi 
zdravljenja bodisi kot prehranski dodatek. Prehranski dodatki so ponavadi narejeni iz 
sestavin, ki bodo vašemu hrtu dišale in jih bo zato pojedel brez problema, temu pa 
morda ne bo tako z drugimi zdravili, ki vam jih bo predpisal veterinar za zdravljenje.

Predlagamo vam, da ga malo ukanete in tableto (če je  prevelika, jo zlomite na dva 
ali celo štiri dele)  »skrijete« v topljeni sir, saj hrti obožujejo to poslastico. Lahko mu 
jo skrijete tudi v košček hrenovke ali posebne klobase. Tako bo tableta brez 
problema zdrknila po sicer občutljivem in  precizno zaznavajočem hrtjem gobčku 
navzdol. 

Kako vaš hrt prenaša požiranje tablet, boste ugotovili že kmalu ob prihodu domov, 
saj je nujno, da mu takoj daste tablete za odpravljanje notranjih zajedalcev - glist, 
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trakulj … Pomembno je, da veterinarja povprašate po vrsti zdravila in po doziranju 
glede na hrtovo težo že pred prihodom vašega hrta v nov dom.  

9. ALI JE ODPRAVLJANJE KOŽNIH ZAJEDALCEV POMEMBNO? 

DA, odpravljanje zajedalcev pri vašem hrtu je izredno pomembno, saj lahko v 
nasprotnem primeru pride do različnih bolezni, ki jih le-ti prenašajo, slabokrvnosti 
hrta itd. 

Zatiranje klopov in bolh je prav tako zelo pomembno. Nekatere mednarodne 
organizacije odsvetujejo uporabo različnih ovratnic proti klopom in bolham, saj so hrti 
izredno občutljivi na določene sestavine, ki jih te ovratnice vsebujejo. Glede na to, da 
jih hrti nosijo noč in dan, lahko zaradi svoje učinkovitosti privedejo do različnih in 
zelo resnih bolezni pri vašem hrtu.

Zato predlagamo uporabo izdelkov, ki vsebujejo Pyrethrin kot aktivno sestavino za 
odganjanje klopov in bolh. 

Še bolj priporočljivo pa je, da naredite doma razpršilo iz mešanice naravnih eteričnih 
olj, kisa …, ki uspešno odganja tako bolhe in klope kot tudi razne muhe ter komarje, 
ki znajo prav tako biti zelo nadležni.

Razpršilo pripravite tako, da kot osnovo uporabite 1 deciliter olja za kožo od  Avona 
(Skin so soft) -ne zamenjujte z drugim oljem, prosim. Pomembno je tudi dejstvo, da 
ta kozmetika ni testirana na živalih. Nato dodajte še 2 decilitra belega destiliranega 
kisa in 1 do 3 decilitre destilirane vode, odvisno pač od tega, kako močno razpršilo 
želite imeti, in eno žličko mešanice eteričnih olj: pelargonija, limonska trava, sivka, 
litseja in poprova meta. Lahko dodate tudi olje evkaliptusa.

Vse to dobro premešajte in dajte v stekleničko z razpršilko ter poškropite po vašem 
hrtu, preden se odpravite ven.

To razpršilo bi moralo učinkovito odganjati ves mrčes, pa tudi zajedalce. 

Če živite na področjih, kjer je izredno veliko klopov, je morda dobro razmisliti tudi o 
uporabi kemičnih sredstev kot so Advantix ali Frontline …

O uporabi, doziranju in škodljivosti le-teh se prosimo pogovorite z vašim 
veterinarjem. 

10. ALI JE POTREBNO HRTA VSAKO LETO CEPITI? 

V Sloveniji je edino obvezno cepljenje odraslega psa, ki se izvaja enkrat letno, 
cepljenje proti steklini. Posvojeni so ponavadi samo odrasli psi, zato so tukaj obvezna 
cepljenja mladičev izvzeta.

V letu 2009 so bile sprejete nekatere novosti na področju cepljenj. 
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Ena izmed teh je, da v ceno cepljenja spada tudi obvezni preventivni pregled vašega 
hrta (pregled ušes, zobovja, delovanja srca, splošnega zdravstvenega stanja psa 
itd.).  V kolikor bo vaš veterinar »pozabil« opraviti tovrsten pregled in bo vašega hrta 
zgolj cepil, je prav, da ga na to tudi opozorite, saj se gre za zdravje vašega 
posvojenca. 

Vsekakor pa so priporočljiva še nekatera druga cepljenja vsaj na dve leti, o katerih se 
pozanimajte pri vašem veterinarju. 
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III. RAZLIČNE INFORMACIJE 

1. DRSEČA STEKLENA VRATA IN OKNA

2. STOPNICE

4. OGLEDALA

5. VETERINARSKA OSKRBA 
 

1. ALI NAM VSAKDANJE STVARI, NPR. STEKLENA DRSEČA VRATA ALI 
OKNA, HRTU PRAV TAKO PREDSTAVLJAJO NEKAJ VSAKDANJEGA? 

ALI PAČ NEKAJ POVSEM NOVEGA IN NEOBIČAJNEGA? 

Vse je odvisno od tega, ali je vaš hrt pred posvojitvijo že bil pri začasnih skrbnikih, 
kjer je imel priliko spoznati tudi drseča steklena vrata in okna, ali pa je prišel k vam 
direktno iz trenerjevih pesjakov ali zavetišča, kjer teh zadev pač ni bilo. V tem 
primeru bo to zanj nekaj novega.

Zato bodite izredno pazljivi v prvih dneh bivanja v vašem domu in ga nikar ne 
puščajte samega v prostoru s steklenimi drsnimi vrati ali okni, saj morda zanj to ne 
bo predstavljajo realne ovire in bi se lahko zgodilo, da se bo zaletel ali morda celo 
razbil steklo ter se ob tem tudi poškodoval.

Predlagamo vam, da mu takoj ob prihodu v nov dom pokažete, da je steklo ovira, 
čez katero ne sme oditi kar tako. Najbolje je, da po steklu potrkate in mu s tem 
pokažete, da je nekaj tam, čeprav je nevidno. Na steklo lahko začasno namestite 
malo večje samolepilne trakove, ki naj bodo barvasti in ne prozorni, da jih bo hrt 
videl in bo vedel, da je to zanj ovira.

Tudi takrat, ko bo hrt morda že vedel, da je tam steklo, bo v svoji razposajenosti na 
to dejstvo enostavno zlahka pozabil in se bo igraje zaletel v steklena vrata ali nižje 
nameščena okna, kar v nobenem primeru ne bo dobro zanj, zato bodite izredno 
pazljivi pri tem. 

2. ALI BODO STOPNICE POSVOJENEMU HRTU PREDSTAVLJALE TEŽAVE? 

Stopnice bodo verjetno največja težava v novem življenju vašega hrta, saj večina še 
ni imela prilike spoznati stopnic, razen morda tistih, ki so že bili v začasnih skrbništvih 
na Irskem in v Španiji. Samo ena stopnica, ki jo bo moral prehoditi, bo zanj lahko 
predstavljala pravo nočno moro. 

Zgodi se lahko tudi to, da bodo ene stopnice predstavljale zanj večjo težavo kot 
druge, saj je vse odvisno od tega, kako veliko jih je, kakšna je njihova globina, ali 
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gre za betonske, lesene ali kovinske stopnice, ali so zaprte ali odprte… Slednje znajo 
zanj predstavljati še največji problem, saj skozi odprti del stopnic vidi naravnost v 
globino in tega se lahko zelo ustraši. 

Veliko dejavnikov je, ki lahko vašemu hrtu naredijo stopnice nekaj povsem 
običajnega ali pa strašljivo groznega.

Skoraj zagotovo ga boste morali naučiti hoje gor in dol po stopnicah, zato vam 
predlagamo, da imate vedno ob sebi osebo, ki vam bo pri tem pomagala.

Hrta opogumite k hoji po stopnišču tako, da ga namestite na vašo desno stran. 
Najbolje je, da s pomočjo povodca regulirate njegovo hojo, ki naj ne bo prehitra 
zanj. Nikar mu ne dovolite, da bi se preveč »zagnal« po stopnicah, raje ga  nežno in 
počasi vodite po stopnišču gor ali dol.

Oseba, ki bo hodila za vama, naj ga z nežnim prigovarjanjem vzpodbuja in ob tem 
pazi, da mu ne bi spodrsnilo, kajti padel bi lahko po stopnišču. Rezultat takšnega 
nerodnega padca pa lahko kaj hitro privede do zloma hrtove noge. 

Pri hoji po stopnicah navzdol naj tisti, ki vodi psa s pomočjo povodca, vedno zagotovi 
varnost hrta tako, da ima svojo roko na področju njegovih prsi, kar pomeni, da ga bo 
lahko v primeru zdrsa ali padca pri tem zadržal. Pri hoji navzgor pa naj bodo roke ali 
telo tistega, ki bo hodil za njim, vedno ob hrtu, da ga bo lahko prav tako zadržal, če 
bo hrtu zdrsnilo.

Zavedati se je potrebno, da bo učenje hoje hrta po stopnicah trajalo verjetno nekaj 
dni, predem bo sposoben sam oditi po stopnišču gor in dol, zato prosimo, bodite 
potrpežljivi z njim in mu pomagajte, predvsem pa ga vzpodbujajte pri njegovem 
učenju in ga nagradite s kakšnim posladkom za njegov »stopniščni« podvig (hrti 
obožujejo sir) 

Hrti so izredno učljivi, predvsem pa zelo inteligentni psi, zato bo najverjetneje, še 
preden se boste zavedli, kot bi trenil švignil mimo vas po stopnišču. 

3. POGLED V OGLEDALO – ZABAVNA ALI NEVARNA DOGODIVŠČINA?

Videti hrta, ki se prvič v življenju pogleda v ogledalu, je lahko precej zabavna 
dogodivščina. Večina jih bo obračala glavo z ene na drugo stran in se spraševala, le 
kdo bi ta čudoviti hrt v ogledalu mogel biti. Nekateri se bodo želeli igrati s svojo 
podobo. Ob prvem srečanju z ogledali naredite enako, kot pri drsečih steklenih vratih 
ali oknih. Potrkajte na ogledalo in mu dajte vedeti, da gre za resnično prepreko. Ne 
bo dolgo trajalo, ko se bo vaš hrt naveličal svojega odseva, ki se kar ne bo in ne bo 
želel igrati z njim, in kaj kmalu se za ogledalo ne bo več zmenil.

4. VETERINARSKA OSKRBA NAJ BO USTREZNA SPECIFIKAM HRTOV
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Poiskati pravega veterinarja za vašega hrta naj vam postane poglavitna skrb! Hrti so 
namreč zelo občutljivi na vrsto zdravil in zdravljenj. Zelo pomembno je, da vaš 
veterinar razume fizične in fiziološke posebnosti te pasme. Preverite, če je le možno, 
ali je seznanjen z dejstvom, da nekatera zdravila, ki jih običajno uporabljamo za 
zdravljenje drugih pasem, nikakor ne smejo biti uporabljena pri hrtih. To še zlasti 
velja za anestetike, saj jih napačna vrsta ali doza lahko tudi ubije. Verjamemo, da so 
veterinarji strokovno usposobljeni za opravljanje svojega poklica, vaš hrt pa je 
vendarle vreden nekaj vprašanj. Če veterinar nasprotuje oz. če na vaša vprašanja ne 
želi odgovoriti, poiščite drugega!!!
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