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DELAVNICA VZDRŽEVANJA ŠNAVCERJEVE DLAKE  

DELAVNICA OBLIKOVANJA ŠNAVCERJA  

OSNOVNE INFORMACIJE 

 

 

V Klubu ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije večkrat na leto izvajamo delavnice, 

na katerih predstavimo osnovne tehnike in zakonitosti pravilne skrbi za dlako 

šnavcerja. Namen je čim več lastnikom psov teh čudovitih pasem prenesti osnovna 

znanja, s pomočjo katerih bodo lahko tudi sami ali v sodelovanju s svojim pasjim 

frizerjem skrbeli, da bo imel njihov pes ne samo dobro dlako ter bo dobro izgledal, 

temveč da bo tudi njegova koža kot največji organ psa zdrava. 

 

Organiziramo 2 tipa delavnic glede na vsebino: 

 

1. OSNOVNA – VZDRŽEVANJE ŠNAVCERJEVE DLAKE 

2. NADALJEVALNA – OBLIKOVANJE ŠNAVCERJA 

 

Razpise delavnic objavljamo na face-book strani Kluba, zato vas vabimo, da jo 

spremljate. Število udeležencev je vselej omejeno, saj delo poteka individualno.  

 

Prijavljeni pravočasno, vsaj 3 tedne pred izvedbo, na svoj mail prejmejo vsa navodila, 

da lahko pravočasno nabavijo opremo, ki jo bodo na delavnici potrebovali. 

 

Za udeležbo nadaljevalne delavnice se od udeležencev pričakuje dobro predznanje 

osnovnih zakonitosti vzdrževanja dlake šnavcerja, zato je priporočljivo, da se 

začetniki najprej udeležijo osnovne delavnice in svoje pridobljeno znanje pred 

udeležbo nadaljevalne pilijo v praksi na svojem šnavcerju. 

 

Na delavnico morate pripeljati psa, na katerem se boste učili in delali. S seboj morate 

imeti tudi svoje orodje ter pribor za delo na psu. Brez tega udeležba ni mogoča, saj je 

posojanje orodij nezaželeno. 

https://www.facebook.com/Klub-ljubiteljev-%C5%A1navcerjev-in-pin%C4%8Dev-Slovenije-136698983035788
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Pogoji za udeležbo delavnic: 

 

I. VZDRŽEVANJE ŠNAVCERJEVE DLAKE (osnovna delavnica) 

 

a. Vaš šnavcer naj NE BO SKOPAN, naj bo pa čist in temeljito razčesan. 

b. Pes naj bo naučen mirovanja na mizi (s krajšimi presledki) – 

priporočljivo je, da zmore stati, sedeti, ležati na boku na vašo zahtevo. 

c. Miza z nedrsečo površino (če je površina gladka, jo prekrijte z nedrsnim 

materialom – gumen tekač, brisača…) – potrebovali jo boste, da boste 

lahko delali na psu. 

d. Od orodja in pribora, ki ju boste potrebovali in brez njih ne bo šlo, si 

pravočasno nabavite  

i. Glavnik za razčesavanje 

ii. En grobi in en fini trimer 

iii. Kamen za trimanje (grooming stone) 

iv. Slicker krtačo 

v. Ščetko 

vi. Lateks rokavice 

 

e. O osnovni opremi si lahko preberete več na spletni strani Kluba. 

Kasneje, ko boste delali sami, si boste lahko dokupili nova orodja, za 

začetek pa navedena osnovna oprema zadošča.  

 

II. OBLIKOVANJE ŠNAVCERJA (nadaljevalna delavnica) 

 

a. Vaš šnavcer naj NAJ BO SKOPAN in temeljito razčesan. Dlako mora 

imeti dobro vzdrževano in v dobrem stanju. 

b. Pes naj bo naučen mirovanja na mizi– priporočljivo je, da zmore stati, 

sedeti, ležati na boku na vašo zahtevo. Navajen naj bo dotika s 

strižnikom (brnenje in vibriranje strojčka). 

c. Imeti morate vso opremo in orodje pod zgornjo točko I. 

d. Dodatno boste potrebovali: 

i. Škarje – ravne, lahko tudi ukrivljene 

ii. Škarje za redčenje (efilerke) z gostimi zobci na samo enem rezilu 

http://www.klsps.si/wp-content/uploads/2018/10/Vzdrzevanje-snavcerjeve-dlake.pdf
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iii. Strojček za striženje 

 

Na delavnicah vam predstavimo tudi orodja, ki jih morda še nimate in bi vam mogoče 

prišla prav ter si jih boste lahko omislili kasneje. Za udeležbo pa je obvezna tista res 

osnovna oprema, brez katere nebi smel biti noben lastnik šnavcerja. 

 

Ne glede na tip delavnice boste potrebovali še skodelico za vodo, priboljške, vrečke 

za kakce in vrečko, v katero boste spravljali izpuljeno dlako.  

 

Na vsaki delavnici udeleženci ob koncu skupaj pospravimo in počistimo prostor. 

 

Delavnice praviloma potekajo ob sobotah dopoldan in trajajo okoli 5 ur. Ker je tudi ta, 

sicer zelo skopo odmerjen čas, preveč za pse, te med delom večkrat sprostimo in 

sprehodimo. 

 

Cena vsake delavnice je 40 eur za člane Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev 

Slovenije, za nečlane pa 70 eur. Plačilo mora biti izvedeno pred delavnico. 

 

Nečlanom, ki se prijavljajo na delavnico, priporočamo, da se včlanijo v naš Klub, saj 

je cena enkratne delavnice zanje (70 eur), če pa se včlanite (30 eur), je cena za 

vsako delavnico 40 eur in že pri udeležbi naslednje prihranite 30 eur ter si kot član v 

naprej zagotovite vso pomoč Kluba. Včlanite se lahko preko spletne strani Kluba. 

 

Člani Kluba imajo tudi znatne popuste ob nakupu kvalitetnega pribora in orodja pri 

našem partnerju - sponzorju. 

 

 

Ker imamo radi šnavcerje ter nam je mar za to, da so zdravi in lepi, vas prisrčno 

vabimo, da se nam pridružite na eni od prihodnjih delavnic, 

 

KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 

 

 

 

http://www.klsps.si/pristopna-izjava/
http://www.klsps.si/iv-san-bernard-kozmetika-orodje-in-pribor-20-popust-za-clane-klsps/

