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UVOD 

 

Če prebirate to knjižico, imate verjetno svojega šnavcerja in čestitamo vam, ker ste se 

odločili za to pasmo, ki nas mnoge navdušuje s svojo posebnostjo izgleda in značaja. 

Na vašo odločitev za šnavcerja je verjetno vplivalo tudi dejstvo, da gre za zdravo ter 

dolgoživo pasmo, ki poleg vsega dobrega tudi nima posebnega vonja ter minimalno 

pušča dlako in jo zato nekateri opisujejo kot »hipoalergeno«. Vsaka dobra stvar pa ima 

seveda svojo ceno.  

Zagotovo si želite, da bi bil vaš šnavcer tak, kot ga opisuje FCI standard ali čim bolj 

podoben kakšnemu lepotcu, ki ste ga nekje videli ali srečali. Ni pomembno, ali gre za 

razstavnega šnavcerja ali ne, vsak mora biti na prvem mestu ljubljen družinski član in 

prav vsak zasluži, da je zdrav in lep. Za to pa je treba imeti nekaj znanja in vložiti malce 

truda, časa pa tudi denarja. Ne glede na to, ali boste za celotno urejanje poiskali 

dobrega pasjega frizerja ali se boste, kar je najbolj priporočljivo, potrudili naučiti 

osnovne tehnike rednega vzdrževanja dlake doma ter obiskovali frizerja občasno ali 

pa želite v celoti urejali svojega psa sami, je pomembno, da ste  pri tem disciplinirani 

in počnete, kar koli že od naštetega, redno. 

V knjižici predstavljamo osnovne zakonitosti ter najpogosteje uporabljene metode in 

tehnike vzdrževanja dlake ter oblikovanja šnavcerja. Že izkušeni posamezniki 

uporabljajo vsak svoj način, na katerega prisegajo, podobno, kot vsak pek pripravi kruh 

na malce drugačen način, a osnovna pravila in pristopi so pri vseh enaki. Pri šnavcerju 

to pomeni puljenje, puljenje in še enkrat puljenje, zraven pa seveda redno, vsaj dvakrat 

tedensko prečesavanje celega psa do kože in temeljito razčesavanje brade in dlake 

na tacah. Namige kako, kolikokrat, na kakšen način, s čim, boste našli v tej knjižici.  

Kaj je mišljeno pod  izrazom »puljenje«? Ta glagol zajema več načinov odstranjevanja 

dlak z lasnim mešičkom / korenino vred. To poimenujemo lahko tudi z besedo trimanje. 

Gre za postopke izčesavanja podlanke ter odstranjevanja krovnih dlak (v nadaljevanju 

»dlak«), ki so zrele (mrtve) in imajo tendenco, da bodo izpadle. To delamo lahko s prsti 

in z različnimi orodji (nožki za trimanje, kamen za trimanje v različnih oblikah idr.). Dlak 
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se ne striže z izjemo premišljenega oblikovanja prehodov med trimanimi predeli in 

predeli, ki se strižejo  (poglavje Oblikovanje). 

Med nekaterimi kroži prepričanje, da se šnavcerju, ki se ne razstavlja, lahko vselej ali 

občasno striže dlako (škarje, strižnik), ker je puljenje prezamudno, lahko  boleče in 

drago. Nekateri celo zahtevajo od frizerja, da šnavcerju poleg »britja« krajšajo ali celo 

postrižejo brado, ker je »kar naprej mokra in zavozlana«. Pa ravno brada ter obrvi so 

zaščitni znak šnavcerja! Takšnega lastnika bi morali povprašati, zakaj se je odločil za 

dragega šnavcerja, potem pa iz njega naredi nekaj, kar s šnavcerjevo pojavo nima 

nobene zveze.  

  

  

 

Odločitev je seveda prepuščena lastniku psa, želimo pa, da se ta zaveda, da način 

urejanja dlake vpliva ne le na tipičen izgled psa, temveč tudi na njegovo zdravje.  
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V tej knjižici načina urejanja s striženjem dlake, bodisi s škarjami bodisi strižnikom, ne 

boste našli, omenjeno je samo v poglavjih Zdravje in Oblikovanje. V Klubu ljubiteljev 

šnavcerjev in pinčev Slovenije smo namreč mnenja, da prav vsak šnavcer, ne glede 

na to, ali se razstavlja ali ne, ali je vključen v vzrejo ali ne, zasluži, da ima kar se da 

dobro in tipično dlako, za katero so značilna ostrina, dobra pigmentacija - barva in 

minimalno izpadanje dlak. 

Drži, da je striženje enostavnejše in hitrejše, vendar neizbežno vodi v mehkejšo, 

puhasto ter neprileženo dlako. Barva dlake se hitro slabša, poper sol postaja vedno 

bolj enobarvna kovinsko siva in svetli ali temni, odvisno od barve podlanke, črna ni več 

črna in bledi v neprivlačno sivo. Popravljanje nastale škode zaradi striženja je vprašljivo 

in dolgotrajno. Trajalo bo mesece, lahko celo leto in več, pogosto pa je celo misija 

nemogoče. 

Pa četudi ste doslej že poskrbeli za to, da je vaš šnavcer izključno triman, to ne 

zadošča, če tega niste počeli redno ter dovolj pogosto. Vsekakor ne želimo, da se kdaj 

koli, ne glede na razlog, zgodi kaj takega:  
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Vaš šnavcer je v celoti vaša odgovornost, zato vam polagamo na srce: skrbite zanj 

tako, kot si zasluži. Kakor si vsak od nas želi biti zdrav, čeden in lepo urejen, si želimo 

to tudi za svojega šnavcerja. Če ga imamo res radi, nam bo skrb za njegovo urejenost  

ter zdravje v veliko veselje in ne napor ter nepotreben strošek. Ni se nemogoče naučiti 

osnovnih prijemov. Vsi, ki danes sami delno ali v celoti urejamo svoje šnavcerje, smo 

enkrat začeli ter zagotavljamo, da se da.  

 

 

 

 

ODGOVORNI SMO ZA TO,  

KAR DELAMO  

PA TUDI ZA TISTO,  

ČESAR NE DELAMO. 

 

Voltaire 
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ZDRAVJE  

 

Način vzdrževanja dlake ima na šnavcerjevo zdravje neposreden vpliv.  

Dlaka šnavcerja je sestavljena iz močnejše (krovne) dlake in podlanke. Dlaka gre skozi 

različne faze rasti in z rastjo postaja debelejša, trša, pri belih šnavcerjih morda postaja 

nekoliko rumenkasta, zlasti po sredini hrbta, kar je povsem uredu in pri poper sol dlaki 

na konici temnejša (spreminjanje debeline, trdote in barve na isti dlaki, plasti različno 

dolgih krovnih dlak). Tak tip dlake zahteva redno izčesavanje in puljenje, sicer postane 

dlaka matirana, mehkejša in se zabije. 

 

Rast dlake ima 4 faze: 

1. anagen – lasni mešiček vstopi v fazo aktivne rasti 

2. catagen – dlaka preneha rasti, zunanja korenina se pritrdi na dlako 

3. telogen – dlaka miruje, ne raste niti nima tendence, da bi izpadla 

4. exogen – mrtva dlaka, ki izpade in nova dlaka prične rasti 
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Pravilno vzdrževana dlaka raste v mnogo različnih plasteh - dolžinah. Najdaljše, mrtve 

dlake, se odstranjujejo s puljenjem. Krajšanje kožuha s striženjem (britje s strižnikom, 

rezanje s škarjami, poškodovanje dlak zaradi nepravilne uporabe nožka za trimanje 

ipd.) vodi v poslabšanje kakovosti dlake in s tem tipičnega izgleda psa. 

 

 

 

Če vašega psa ureja frizer, lahko preverite, ali je bil pes resnično triman tako, da 

dvignete del dlake s prsti ali glavnikom. Če so dlake enake dolžine, je to dokaz, da je 

bil pes brit oziroma je bila dlaka krajšana s škarjami.  
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Striženje dlake in neodstranjevanje podlanke neposredno ogrožata zdravje kože kot 

največjega organa psa. To ima lahko hude posledice za zdravje šnavcerja (vir 

https://petmassage.com/the-dogs-undercoat/) : 

✓ zmanjša se naravna sposobnost ohlajanja telesa, 

✓ dlaka se lahko začne vraščati,  

✓ pojavijo se lahko področja, kjer dlaka sploh ne raste,  

✓ podlanka lahko prične rasti hitreje od dlake,  

✓ podlanka se zabije. 

 

 

 

 

https://petmassage.com/the-dogs-undercoat/
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A: Dlaka po puljenju mrtve dlake in temeljitem izčesavanju podlanke (praktično brez 

podlanke). Hladen zrak doseže kožo psa in z lahkoto kroži ter ohlaja telo psa, 

koža psa odbija sončne žarke. 

 

B: Dlaka z zmerno podlanko. Pretok hladnega zraka med dlako je bistveno otežen in, 

ko prične podlanka še bolj rasti, je blokiran. Podlanka absorbira sončno toploto, 

nastane nevarnost pregretja psa. 

 

C: Dlaka s preraščeno podlanko preprečuje kakršen koli tok hladnega zraka in močno 

absorbira toploto iz sončnih žarkov. Zelo hitro pride do toplotnega udara psa. 

 

D: Dlaka je strižena / pobrita. Hladen zrak sicer kroži nad kožo, a sončni žarki prodirajo 

v kožo in ne glede na tanko plast dlake pride do pregretja. Pasja koža ima le od 6 do 

10 plasti (za primerjavo: človeška ima 16 do 20 plasti) in mogoče so sončne 

opekline. 
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Puljenje mrtve dlake z lasnim mešičkom vred ter odstranjevanje podlanke s koreninami 

vzpodbujata rast dobre trde dlake s pravo teksturo in tipično barvo, dlaka bolje odbija 

umazanijo in vodo, se vozlja manj od strižene. Taka dlaka je vidno v plasteh in daljša 

kot pri striženi / briti. Vsaka izpuljena dlaka (z lasnim mešičkom vred!) da prostor za 

nastanke in rast nove dlake na istem mestu, z odstranjevanjem podlanke pa se naredi 

prostor za nastanek novih dlak. 

 

Podlanka: izčesana v celoti in s korenino 

Med delom večkrat preverite, če so izčesane dlake cele. Ne smejo biti porezane. 

 

 

Mrtve krovne dlake: izpuljene v celoti in s korenino  

Med delom večkrat preverite, če so izpuljene dlake cele. Ne smejo biti porezane. 
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OPREMA, ORODJE 

 

Na trgu je ogromna izbira opreme in orodja. Za začetek si kupite osnovno opremo, 

brez katere šnavcerja ne boste mogli urejati, kasneje pa boste zagotovo kupili še 

marsikaj, kar vam bo lahko tudi v pomoč. Ampak v resnici potrebujete relativno malo 

in to pridno uporabljajte pa bo rezultat kmalu viden. 

Opozorilo: vse slike v tem poglavju so simbolične! 

 

GLAVNIKI  

Glavnik za razčesavanje z vrtljivimi zobmi je skoraj obvezen, ker manj cuka kot glavniki 

s fiksnimi zobmi.  

 

 

Potrebujemo tudi vsaj še en dolg glavnik s fiksnimi zobmi, po možnosti naj ima polovico 

gostejših in polovico redkejših zob. Zobje naj bodo dolgi vsaj 2 cm (še bolje 3). Ta 

glavnik je nujen za oblikovanje po razčesavanju. 
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KRTAČE 

Zelo prav pride gumasta krtača za razčesavanje (detangler brush).  

 

Takšna krtača je izvrstna tudi pri kopanju psa, ko pred zadnjim izpiranjem, po nanosu 

balzama na dlako, z njo enakomerno in z lahkoto prečešemo vso dlako in s tem 

pripomoremo k temu, da se balzam lepo razporedi in vpije. 

 

Slicker krtača in žimasta ščetka sta obvezni.  

 

Krtače z bunkicami na konicah odsvetujemo. 

 

TRIMERJI 

Trimerje (nožki za trimanje) najdemo v različnih velikostih z različnim številom zobcev, 

ki definirajo grobost. Gre za nekakšen kovinski nožek z zobci ter z ročajem iz lesa, 

kovine ali plastike. Nima rezila temveč zobce in ne sme biti oster, da ne reže dlak, zato 

svetujemo, da pred prvo uporabo trimer podrsate po kamnu ali asfaltu. Trimer služi za 
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lažje grabljenje dlake, ki jo je potrebno izpuliti in za odstranjevanje podlanke. S 

trimerjem se podlanko izčesuje. 

Proizvajalci imajo serije različnih trimerjev po velikosti – grobosti. Svetujemo, da za 

začetek nabavite FINI trimer (fine) in GROBI trimer (course). Priročna je tudi »žagica« 

(trimer s komaj izraženimi zobci), ki se lahko uporablja za trimanje s strižnikom britih 

predelov (uhlji, podgrlina, »metuljček« - predel okoli zadnjika), pa tudi pri tanjšanju 

dlake na prehodih iz trimanih predelov v brite. 

 

 

Puljenje dlake je mogoče opraviti tudi le s prsti (hand stripping), vendar je to počasen 

postopek. Uporaba trimerja zadevo pomembno pospeši. 

Dobijo se tudi trimerji za levičarje, zato bodite pozorni pri nakupu. 

 

COAT KING 

Gre za nekakšne grabljice z več ali manj zobci, s katerimi si lahko učinkovito 

pomagamo pred pričetkom postopka trimanja in izčesavanja podlanke tako, da 

prečešemo psa v smeri rasti dlake.  
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Coat king naj bi izvlekel dobršen del podlanke in nekaj mrtve dlake. Za delo na 

močnejši oz. trši in debelejši dlaki naj ima manj zob. Kaj ustreza vašemu psu, morate 

ugotoviti sami, saj se dlaka različnih psov razlikuje. Bodite pozorni, da s coat kingom 

ne boste rezal dlake, ker boste s tem naredili več škode kot koristi.  Če pa ugotovite, 

da učinkovito odstranjuje, kar mora ven, odlično in ga mirno uporabljajte. Z njim 

prečešete dlako predno pričnete s temeljnimi postopki trimanja (izčesavanje podlanke 

in puljenje mrtve dlake), da odstranite kolikor je mogoče veliko podlanke in tudi nekaj 

mrtve krovne dlake. 
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KAMEN ZA TRIMANJE 

Kamen za trimanje (grooming stone) je že zelo dolgo znano negovalno orodje, ki se 

uporablja za odstranjevanje mrtve dlake in za odstranjevanje umazanije, ne le pri psih, 

temveč tudi pri drugih živalih (mačke, konji idr.). S kamnom lahko tudi trimamo in ne le 

izdrgnemo mrtvo dlako in nekaj podlanke. S kamnom praviloma zaključimo vsako 

urejanje! 

 

Kamen je lahko v različnih stopnjah grobosti. Če imate izbiro, vzemite grobega.  

Dobi se tudi kamen za bele pse (je bel), toda četudi belega psa obdelujete s črnim ali 

sivim  kamnom, boste vse ostanke z lahkoto izčesali iz dlake z žimasto ščetko. 

 

 

LATEKS ROKAVICE IN RAZNI NAPRSTNIKI IZ LATEKSA 

Pripomorejo k boljšemu oprijemu ob trimanju z nožkom (palec, kovina nožka)  ali ob 

ročnem puljenju (hand stripping).  
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KREDA 

Karbonska kreda (v prahu ali bloku) se uporablja z namenom, da se poveča oprijem 

med palcem in nožkom pri puljenju ali med prsti pri ročnem puljenju (hand stripping). 

Kreda se vtre v predel dlake, ki se obdeluje in se kasneje izčeše. Dlaka mora biti 

povsem suha. Ni nujno, da jo imate, lahko pa vam olajša delo. 
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MIZA 

Urejanje šnavcerja je za vašo hrbtenico zahtevno opravilo, zato je dobro, da imate psa 

na ustrezno dvignjeni ter nedrsni delovni površini.  Zelo pomembno je, da imate psa 

ves čas na očeh pod pravilnim kotom, da lahko sproti preverjate stanje in ocenjujete, 

kaj je treba še narediti in popraviti. Če pes stoji na tleh in vi ob njem čepite ter ga 

urejate, nikakor ne boste mogli oceniti dejanskega stanja pa še vaš hrbet ter kolena 

bodo trpeli. Ko boste ocenjevali npr. hrbtno linijo, noge, prsa… , karkoli že, boste morali 

psa neštetokrat  pogledati iz določene razdalje z očmi v višini vihra ali reber.  

Ni slabo, če si omislite tudi stol z nastavljivo višino sedišča, lahko tudi s kolesci, da 

boste delali, kolikor bo mogoče, sede in s pokončnim hrbtom. 
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Pomembno je, da psa navadite na daljše stanje in po možnosti na ležanje na mizi. 

Brez tega bo urejanje psa za vas in zanj mnogo težje. 
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ŠKARJE 

Če se odločite, da boste svojega šnavcerja oblikovali sami, brez škarij ne bo šlo. Škarje 

so vselej dolgoročna investicija. Pri tem nakupu se cenenih raje ognite, saj morda 

kmalu rez ne bo več oster (ni pa nujno). Načeloma potrebujemo dolge ravne škarje, 

lahko tudi ukrivljene škarje. Te se uporabljajo za oblikovanje spodnjega dela nog - šap, 

predprsja, nekateri jih uporabljajo pri oblikovanju obrvi ipd. 

 

 

EFILERKE 

Če boste sami poskusili oblikovati svojega psa, vam znajo priti zelo prav tudi te škarje 

za redčenje oz. efilerke. Uporabljajo se pri oblikovanju in predvsem tanjšanju prehodov 

med trimanimi in striženimi (britimi) predeli, za oblikovanje nog in spodnje linije, za 

»fino« oblikovanje repa, zadnjega dela pod repom in okoli anusa (metuljčka) ipd. 

Zadošča, da imate škarje s tankimi zobmi in enim ravnim rezilom (enostranske).  
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Pri psih, ki se razstavljajo, naj bi se efilerke uporabljale minimalno oz. čim manj, ker 

uporaba vsakih škarij slabša kakovost dlake (opis v poglavju ZDRAVJE). Pri razstavnih 

psih naj bi vse prehode maksimalno naredili s puljenjem. 

Pri uporabi škarij spoštujte naslednja pravila, ki veljajo za vse tipe škarij: 

− Škarje držite s palcem in prstancem. V obročke vstavite le konico palca in 

prstanca (ne potiskajte v obročke celih prstov). Če so obročki preveliki za vaše 

prste, vstavite gumijaste obročke. 

 
 

− Škarje naj ne bodo predolge, saj z njimi naredite več napak kot s krajšimi. Zelo 

dolge škarje so za res izkušene in za profesionalce. 

− Delate z  mirno roko (čvrsto zapestje) tako, da razpirate in zapirate rezila 

samo s palcem. Ne stiskajte škarij s celo dlanjo! Delajte počasi.  

  

− Škarje naj bodo vselej vzporedne s površino psa, ki jo obdelujete, usmerjene v 

smeri rasti dlake.  

− Ko imate v roki škarje, ne hitite. Zagotovite mirno okolje in imejte med striženjem 

ali redčenjem prosto dlan ves čas položeno na psa zaradi varnosti. 
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HIGIENA 

 

Osnovna higiena šnavcerja ni glavna tema teh navodil, kljub temu navajamo nekaj 

osnov, pomembnih za dobro počutje in zdravje psa. 

 

KOPANJE 

Šnavcerje kopamo poredko, saj se umazanija z lahkoto izčeše s krtačenjem suhe 

dlake, zlasti, če je dlaka dobra. Pogostost kopanja lahko »diktira« urejanje psa / 

oblikovanje s striženjem (škarje, strižnik). Običajno naj bi bilo takšno urejanje na vrsti 

nekako na 6 do 8 tednov, kar pomeni, da takrat psa prej skopamo (striže se samo čista 

dlaka!) oziroma, če ni potrebe za kopanje celega psa, takrat skopamo samo noge, 

brado, podgrlino, metuljček in trebuh. Ostalo telo mirno lahko kopamo samo 3 ali 4 krat 

letno (ali po potrebi pogosteje – npr., če se pes povalja po kakšni smrdeči zadevi). 

Dlako pred uporabo škarij in strižnika kopamo, da se rezila ne skrhajo ali uničijo. 

Dlake pred trimanjem ne kopajte. Bolj kot je umazana, prašna ipd., boljši bo oprijem in 

trimanje bo učinkovitejše. 

Če torej nameravate vašega šnavcerja urediti v celoti (trimanje in oblikovanje), potem 

psa najprej potrimajte, nato skopajte in osušite ter nadaljujete z oblikovanjem ob 

uporabi škarij in strižnika. 

Pred vsakim kopanjem mora biti dlaka vselej temeljito do kože razčesana in povsem 

brez vozlov. Če boste kopali nerazčesanega psa, se bodo vozli še bolj zabili in jih bo 

kasneje lahko nemogoče »rešiti«, ne da bi jih odrezali. 

Uporabljajte samo kakovostne ŠAMPONE (posvetujte se s prodajalcem). 

Uporabljajte kakovostni REGENERATOR (balzam). Ta s hranilnimi sestavinami 

pripomore, da je dlaka močna in vitalna ter poskrbi za ustrezno hidratacijo kožuha. 

Mnogi menijo, da mehča dlako, kar ne drži. Po dobrem kopanju dlaka ni mehka, 
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temveč je gladka, ker je čista. Prav zaradi »varljivega občutka mehkejše dlake po 

kopanju« psa neposredno pred razstavo ali vzrejnim pregledom ne kopamo, pač pa to 

storimo teden ali 10 dni prej, ko smo tudi v celoti pripravili psa oziroma njegovo obliko, 

da bo na dan, ko ga bomo pokazali, čim lepši.  

Da bo dlaka, ki je daljša (brada, obrvi, noge) ostala čim bolj zdrava in močna, je 

priporočljivo občasno nanašati nanjo DOBRO MASKO, ki se ne spira. Zelo priporočljivi 

so tudi razni SERUMI, ki zaščitijo dlako pred UV žarki, vročino (sušenje), rehidrirajo 

dlako, preprečujejo kodranje ipd. Ti praviloma pripomorejo tudi k boljši obliki (dlaka na 

nogah se npr. začeše navzgor, poprši s serumom, vtre in pusti, da se posuši ter potem 

nežno z glavnikom z dolgimi zobmi poravna navzdol – rezultat je spektakularen, saj 

noge z lahkoto oblikujemo v lepe, stabilne stebričke). 

 

 

KRAJŠANJE KEMPLJEV 

Krajšanje krempljev sodi v osnovno higieno. Nekateri psi, zlasti večji in težji, si jih v 

glavnem dodobra obrusijo sami, odvisno od pogojev bivanja, lažjim pa jih je nujno 

krajšati. Za to potrebujemo KLEŠČE ZA KRAJŠANJE KREMPLJEV. Kako veste, da 

jih je treba skrajšati? Psa postavite na ravno površino. Če se kremplji dotikajo tal, so 

predolgi in jih boste morali skrajšati. Nazoren znak je tudi zvok krempljev na parketu, 

ko pes hodi po stanovanju. Kremplje preverite in po potrebi skrajšajte približno enkrat 

mesečno. Bodite pozorni na notranji krempelj na sprednjih tačkah, ker se ne obrablja 

sam od sebe in se lahko obrne nazaj in navznoter, lahko se celo vrase v kožo. 



KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 
2021, Verzija 1 
 
 
 
  

25 
 

 

Kako režemo kremplje (vir mrpet.si)

 

 

 

Kako vemo, do kje smemo krajšati črne kremplje (vir hubpages.com) 
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1. Svetlo tkivo je spodnji, ukrivljeni del kremplja 

2. Lisasto svetlo temno tkivo je zgornji del kremplja 

3. Siv do rožnat oval se prične kazati na rezani površini: NEHAJTE REZATI. 

 

Ker se pri krajšanju krempljev kaj hitro zgodi, da odrežemo preveč in krempelj zakrvavi, 

vam lahko prav pride prašek za zaustavljanje krvavitve. Uporabili ga boste lahko tudi, 

če boste, predvsem pri oblikovanju, psa po nesreči ranili (npr. pri obrezovanju uhljev). 

 

 

ČIŠČENJE SLUHOVODOV 

Ne pozabite na redno čiščenje sluhovodov. Potrebujete TEKOČINO ZA ČIŠČENJE 

SLUHOVODOV, ki jo uporabite vsake 3 tedne, morda enkrat na mesec. Pazite, da 

boste v sluhovod kapnili samo dve, tri kapljice tekočine za čiščenje.  
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Redno rutinsko vzdrževanje higiene uhljev pomeni, da redno skrbno pregledujete 

ušesa, s prsti populite dlake, ki rastejo iz sluhovoda, odstranjujete nečistoče in ušesno 

maslo z uporabo pripravkov za čiščenje uhljev ali naravnih mineralnih olj ter koščka 

mehke bombažne vate.  

Nikoli ne uporabljajte vatiranih paličic, ki so namenjene ljudem, saj z njimi potisnete ušesno 

maslo in prašne delce še globlje v sluhovod, s tem pa lahko povzročite vnetje.  

 

SKRB ZA BLAZINICE 

Naši štirinožni prijatelji imajo zgolj en par čevljev, v katerih jim je zares udobno. Naloga 

lastnika je, da z redno nego poskrbi, da jim bodo ti čevlji dobro služili celo življenje, kot 

je zelo lepo opisala H. Jagodic (vir Center uporabnih vsebin, Mr.Pet). Zelo pomembno 

je, da njihove tačke vzdržujete v dobri kondiciji in jih dnevno pregledujete.  

Redna nega šap obsega krajšanje krempljev,  krajšanje dlake med blazinicami, 

pregled prostora med blazinicami, čiščenje blata in snega iz blazinic s toplo vodo ter 

nega blazinic S KREMO ZA NEGO BLAZINIC ( po potrebi, pogosteje pozimi - mraz, 

sol in poleti -vroča tla).  

 

 

Pozimi pride prav tudi navadna vazelina, ki jo nanesemo na blazinice pred sprehodom 

po snegu ali ledu. Zvečer, pred spanjem, lahko pocrkljate blazinice tudi kar z mastno 

kremo za roke ali noge. 
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KJE KUPITI VSE TO 

 

Ponudnikov orodja, pribora in kozmetike je veliko na tržišču, predvsem v internetnih 

trgovinah ter na stojnicah na razstavah, zato je izbira težka. Če točno veste, kaj 

potrebujete, je nakup preko interneta udobna rešitev. Če ne veste natančno, kaj bi 

kupili, kupujte zelo premišljeno in poiščite kakšne dodatne informacije o izdelku in o 

izkušnjah z njim, predno izdelek dodate v košarico. Mnogo boljši zna bit nakup na 

specializiranih stojnicah na pasjih razstavah, kjer so prodajalci izkušeni in vam bodo 

znali svetovati.  

Vabimo vas, da na spletni Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije 

http://www.klsps.si/partnerji-ugodnosti/ preverite, kateri sponzorji članom kluba nudijo 

občutne ugodnosti pri nabavi preizkušenega kakovostnega orodja, opreme in res 

dobre kozmetike. 
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VEDENJE PSA NA MIZI 
 

 

Ključ negovanega psa se začne s tem, kako se ta obnaša na mizi. Na premikajočem 

se psu ne morete narediti brezhibnega reza. Tudi varnost se začne z lepo vzgojenim 

psom. Svojega šnavcerja prijazno naučite, da mora na mizi stati, ležati ali sedeti, ko to 

zahtevate.  

 

 

 

Mladička, ko ga dobite, takoj začnite navajati na dotikanje s krtačo, glavnikom, škarjami 

in strižnikom, tudi s kleščami za krajšanje krempljev. Nežno se ga dotikajte po telesu 

in tačkah, ga češite, prijemljite za blazinice in kremplje in ga ob tem, ko bo povsem 

sproščen, nagrajujte. Postavljajte ga na dvignjeno površino (mizo) in vadite »sedi«, 

»prostor«, »mrtev« ipd. ter nagrajujte. Po nekaj minut na dan, ne več. 

Bodite načelni in vztrajni. Ugotovite, kako uspešno korigirati njegovo vedenje in ga za 

lepo vedenje sprva nagrajujte s priboljški, kasneje pa s prijazno besedo in dotikom.  
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Če je pes nemiren, ne bodite glasni in ga ne nagrajujte. Raje se obrnite proč, ga 

povsem ignorirajte ter ga, ko se bo umiril, veselo a na kratko pohvalite, nagradite z 

dobrim priboljškom ter povsem mirno nadaljujte z delom. Če je nemiren, ga nikakor ne 

dajajte z mize, da bi se malce sprostil, ker sicer ne boste nikoli dosegli, da bo razumel, 

da mora biti na mizi, dokler vi tako hočete. 

Lahko pa ga daste na tla, če bo priden in njegova energija ne bo visoka. Naj bo to 

kratka in prijetna nagrada za lepo vedenje, vendar ga po krajšem času spet dvignite 

na mizo in mirno nadaljujte. Te premore »z odlaganjem pridnega psa« na tla postopno 

zmanjšujte, dokler se pes ne bo navadil, da mora biti na mizi umirjen in ubogljiv tako 

dolgo, kot vi hočete. 

Okolje, v katerem delate, naj bo mirno, celo spokojno. Mnogi ob urejanju psa 

predvajajo umirjeno, ne preglasno glasbo, ki bo umirila tako vas kakor vašega psa.  

S svojim psom se, razen vaših zahtev in pohval, ne pogovarjajte. Zelo pomaga, če pes 

točno razume besedici »Ja« in »Ne«.  

Zlasti, ko boste urejali obrvi, poskrbite, da ne bo prav nikakršnih motečih elementov, 

zaradi katerih bi kuža begal z očmi.  

Ne pustite se znervirati, če stvari ne gredo ravno po načrtu.  

Zelo pomembno je tudi, da psu na mizi ne drsi. To lahko zagotovite s tem, da površino 

prekrijete z brisačo ali gumo. 
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DELAMO DLAKO 
 

 

Izraz »delati dlako« se zdi najprimernejši, saj z enkratnim urejanjem nikakor ne 

»naredimo dlake«, temveč se bo to, kar smo naredili, pokazalo šele v prihodnjih tednih 

in ker s skrbnim delom na dlaki dejansko neposredno vplivamo na to, kakšen bo kožuh. 

Vsaka dlaka raste okoli 12 tednov, začenši z vstopom lasnega mešička v fazo aktivne 

rasti (anagen) in trenutkom, ko mrtva dlaka izpade ter na njenem mestu prične rasti 

nova dlaka (exogen). To je značilnost resaste dlake. Z vsako izpuljeno mrtvo dlako se 

naredi prostor za nastanek in rast nove dlake, z izčesavanjem podlanke se naredi 

prostor za nastanek in rast novih trdih (krovnih, glavnih) dlak. 

Šnavcer, kot je opisan v standardu (veliki šnavcer FCI grupa II - Št.181, srednji šnavcer 

FCI grupa II - Št.182, pritlikavi šnavcer FCI grupa II - Št.183), ima takšno dlako. 

Šnavcer, opise najdete tudi na http://www.klsps.si/pasme/, je v svojem bistvu delovni 

pes. Njegovo življenje nekoč ni bil prav nič udobno kar je neposredno pripomoglo k 

temu, da je razvil tipično žimasto dlako. Mrtva dlaka je sproti izpadala sama zaradi 

drgnjenja. Tudi odvečno podlanko si je izdrgnil mimogrede. Danes šnavcer ni več 

izpostavljen prebivanju zunaj gospodarjene hiše ali v hlevu. Dejavnikov, ki so prispevali 

k nastanku njegove tipične dlake, skorajda ni in zato je glede stanja kožuha povsem 

prepuščen človeku.  

Dlako delamo tako, da sistematično zagotavljamo dva osnovna pogoja za rast nove 

dlake, ki sta:  

✓ da  dlaka v fazi exogen izpade z lasnim mešičkom vred in naredi prostor za 

novo korenino, iz katere rase nova dlaka (prav zato dlake NE SMEMO REZATI, 

temveč se jo puli z lasnim mešičkom vred ) 

✓ ter da koža ni preraščena s podlanko, s čimer omogočimo dovolj prostora za 

nastanek in rast novih dlak. 

 

http://www.klsps.si/pasme/
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In kdaj začeti? Prej ko začnete, bolje je. Najbolje, ko je pes še mladiček. 

 

MLADIČ 

Vestni vzreditelji navajajo mladiče na redno nego še pred oddajo. Postopno jih 

navajajo na stanje na mizi, tudi na ležanje, in jih med tem božajo, češejo ali nežno 

strgajo s kamnom. Približajo jim strižnik, da spoznajo njegov zvok in vibriranje. 

Poščipajo tudi vršičke krempljev ali pa jih kdaj pa kdaj zgolj rahlo povlečejo za 

krempeljce, da jim ti dotiki kasneje ne bodo stresni. Nekateri vzreditelji tudi tik pred 

oddajo s škarjami že oblikujejo linijo male brade (te se sicer praviloma ne striže) in s 

strižnikom prvič obrijejo podgrlino z lici, uhlje, trebušček ter metuljček (predel okoli 

zadnjika). S kamnom izdrgnejo, kolikor se da, mehke, še netipične dlake s telesa in s 

škarjami oblikujejo (očistijo) šapice ter blazinice. S tem pokažejo ne le svojo skrb in 

resnost, temveč tudi pomagajo novemu lastniku s tem, da ima mladič že zastavljeno 

osnovno obliko ter linije, ki jih bo kasneje treba redno vzdrževati. Vzreditelj je praviloma 

tudi prva oseba, ki bo pomagala novopečenemu lastniku mladička pri kasnejši negi 

oziroma ga pri tem vodila. 

Mladič običajno hitro ugotovi, da je urejanje pravzaprav prijetna izkušnja. Za svojo 

mirnost in potrpežljivost je nagrajen s priboljškom in predvsem s pozornostjo svojega 

človeka. 

Ko mladič pride v nov dom, je najbolje, da z opisano prakso pogosto nadaljujete, da 

se šnavcerček čim prej navadi te rutine. Dnevno ali vsake dva dni ga nežno počešite 

in podrgnite po celem telesu s kamnom, vselej v smeri rasti dlak. Obrvi in brado, ki se 

začneta izraziteje kazati, pustite oziroma ju samo nežno prečešite do kože. 

Nekje med četrtim in petim mesecem starosti ritem drgnjenja s kamnom spremenite. 

Delajte le še enkrat tedensko in kamnu priključite izčesavanje podlanke s trimerjem. 

Nežno izčesujte po celem telesu in vedno zaključite s kamnom. Pred izčesavanjem 

mladiča dobro prečešite. Lahko tudi poskusite s prsti populiti najdaljše dlake. Vsako 

nego spet zaključite s kamnom. Če boste to redno počeli, boste pomagali koži, da bo 

lepo prezračena, čista in predvsem, da bo imela pogoje in prostor za formiranje pravih, 
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trdih dlak. Po opisani rutini bo nekje okoli šestega do sedmega meseca dlaka že zelo 

podobna dlaki odraslega psa. 

Zlasti začetnikom, ki še nimajo izkušenj s šnavcerjem, svetujemo, da neglede na nego, 

ki jo izvajajo po zgornjem opisu, čim prej (nikoli ni prezgodaj, kaj hitro pa je prepozno!) 

mladiča peljejo k izbranemu pasjemu frizerju. Razen seveda, če urejanje šnavcerja 

obvladate v celoti in ste vešči oblikovanja tudi s škarjami ter strižnikom in zelo dobro 

veste, kaj morate storiti. Vaš šnavcerček se mora frizerja in okolja salona privaditi. S 

frizerjem se boste tudi dogovorili glede nadaljnjega urejanja in oblikovanja. Če boste 

svojega mladiča glede nege v celoti prepustili njemu, morajo biti obiski pogosti in redni 

(govorimo o tednih in ne mesecih!). 

 

ODRASEL PES 

Če doslej še niste sami skrbeli za dlako svojega šnavcerja na enega od načinov, kot 

so opisani  v tej knjigi pa imate željo, da se sami potrudite, da bi imel vaš pes dlako, 

kot jo mora imeti po FCI standardu, pričnite kljub morebitnim poprejšnjim »bližnjicam« 

pri urejanju takoj z enim od spodaj opisanih načinov. Najprej pa se morate seveda kot 

lastnik z vso odgovornostjo odločiti, na kakšen način boste skrbeli za dlako in obliko. 

Upamo, da ste se, ko ste se odločili za to pasmo, zavedali, da je skrb za dlako 

šnavcerja dokaj zahtevna (enako je pri vseh psih z žimasto dlako, npr. terierjih), 

zahteva predanost in disciplino pa tudi nekaj denarja. 

Možnosti so samo tri: 

1. PSA BO V CELOTI UREJAL PASJI FRIZER, KI GA BOSTE OBISKOVALI NA 

NAJVEČ 4 DO 6 TEDNOV: 

a. psa morate doma temeljito do kože prečesavati najmanj enkrat tedensko 

(bolje pogosteje), brado in obrvi pa praviloma vsak dan, 

b. kožuh nikoli ne bo dosegel polne gostote, ker na koži preprosto ne bo 

dovolj prostora za nastajanje in rast novih trdih dlak, kot bi bil, če bi psa 

urejali pogosteje, 
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c. nekontrolirano izpadanja dlak bo minimalno – a vendarle večje, kot če bi 

dlako urejali pogosteje,    

d. postopek pri frizerju bo trajal najmanj 2 do 3 ure, pogosto še dlje (vse, 

kar je manj, vzbuja dvom v temeljitost dela), 

e. pes praviloma nikoli ne bo imel »idealnega kožuha«, dolžina dlak bo 

variirala od prekratke (po urejanju) do predolge z veliko mrtve (pred 

urejanjem), vmes pa bo nekaj dni dejansko ravno pravšnje dolžine. 

2. DLAKO SVOJEGA PSA BOSTE NEGOVALI SAMI in PRIBLIŽNO NA 8 

TEDNOV OBISKALI PASJEGA FRIZERJA, KI BO PSA PREDVSEM 

OBLIKOVAL: 

a. sami boste tedensko prečesali psa, izčesali podlanko in populili / izdrgnili 

mrtvo dlako; dlaka vašega šnavcerja bo postopno dala od sebe vse 

najboljše (čeprav najdemo tudi pse, pri katerih zaradi slabih dednih 

zasnov nikakor ni mogoče narediti nič – takšne pse običajno tudi vestni 

lastniki potem samo pobrijejo), 

b. dlaka bo vselej dobra ter približno enake dolžine, 

c. gostota kožuha bo (s časom) najboljša, 

d. frizerja boste obiskali približno na 8 tednov (tudi če je obdobje daljše, to 

ne bo ogrozilo kakovosti dlake), 

e. frizer bo morda malce korigiral dlako po telesu, sicer pa se bo posvetil 

oblikovanju, 

f. obisk pri frizerju bo trajal morda uro ali celo manj in s tem bo tudi cena 

nižja. 

3. PSA BOSTE V CELOTI UREJALI SAMI (DLAKA IN OBLIKA): 

a. vzdrževanje dlake boste disciplinirano izvajali enkrat tedensko, približno 

na dva meseca pa boste dodelali tudi obliko, 

b. dlaka bo vselej dobra, 

c. nekaj več boste mogli vložiti v opremo, ne bo pa več stroškov frizerja, 

d. zahteva veliko izkušenj, dobro poznavanje svojega psa ter spretnost, 

vztrajnost in iskreno veselje do tega dela. Če vas to ne veseli, potem 

misel, da bi psa v celoti urejali sami, opustite. 
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KAKO IZBRATI PASJEGA FRIZERJA 
 

Ko boste izbirali pasjega frizerja, se prepričajte, ali trima šnavcerje in terierje (pristopi 

so podobni), ali izčesuje podlanko in ne le vleče ven mrtve dlake. Če je tako, mu lahko 

vašega psa zaupate.  

Če vas skuša prepričati, da ga samo pobrijte, saj ga ne razstavljate, mu obrnite hrbet. 

Četudi morda prvi »izdelek« ne bo tak, kot ste si ga zamislili, se z njim pogovorite in 

mu jasno povejte, kaj želite. Vedite, da tudi najboljši pasji frizer in največji mojster 

trimanja in urejanja šnavcerjev iz zelo zaraščenega in neurejenega psa po enkratnem 

urejanju ne more narediti veliko. Če ste načeloma zadovoljni pa se le držite istega 

frizerja, saj tudi ta potrebuje čas, da ob vaših rednih obiskih ujame ritem rasti dlak, 

spozna psa in njegove prednosti ter pomanjkljivosti, ki jih bo malce prikril ali pa 

izpostavil z oblikovanjem. Predvsem pa tudi dlaka potrebuje nekaj mesecev, da se bo 

pokazal pravi rezultat frizerjevega dela. Za frizerje kakor tudi za psa ni slabšega in 

hujšega od lastnika, ki s svojim šnavcerjem bega od enega do drugega frizerja, ker je 

z vsemi nezadovoljen. Takšen lastnik bi se pravzaprav morali povprašati, ali sploh ve, 

zakaj pri dlaki gre.  

Primer psa, ki ni bil triman 12 tednov (Vir: L. Hugestam) 

  

Frizerka je naredila, kar je lahko. Oblika je mojstrska, dlaka pa dobra le na videz, saj 

je bila zaradi nerednega dela narejena velika škoda. 
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KAKO ZAČETI, ČE JE DLAKA V SLABEM STANJU 
 

Če ima vaš šnavcer slabo dlako, ker ni bila redno vzdrževana (delana) ali je bila brita 

in je mehka, brez dobrega pigmenta, s spremenjeno barvo, ker je veliko mrtve dlake 

in proporcionalno zelo malo ali skoraj nič dobre dlake in je zaradi »ponorele« podlanke 

dlaka puhasta, je žal začetek težak in tudi za psa lahko precej neprijeten. V takem 

primeru ni druge opcije kot ta, da se populi tako rekoč vse. Ena opcija je, da to storite 

»do golega«, kot to tudi počno nekateri lastniki razstavnih psov, ker so jih po 

zaključenem obdobju razstav morda preveč zapustili.  

 

TRIMANJE DO GOLEGA 

Trimanje do golega omenjamo kot skrajno možnost, priporočajo pa ga priznani 

razstavljavci kot pričetek dela na neurejenem mladiču ali odraslem psu z veliko mrtve 

dlake, absolutno preveč podlanke in malo dobre dlake.   

Če se boste odločili za takšen »rigorozen začetek«, se po puljenju ogibajte uporabi 

losjonov itd. Pazite pa, da srbeče pike ali odrgnine, ki so se lahko zgodile po nesreči, 

ne predstavljajo težav. Goli predeli kože so zelo nezaščiteni pred sončnimi opeklinami, 

zato naj bo takšen pes poleti v senci ali pa zaščiten z lahkim oblačilom. Enako velja za 

zimsko vreme, ko se pes prej ohladi in prehladi, zato ga obvezno oblecite, zadrževanje 

zunaj pa naj bo krajše. 

 

KAJ PRIPOROČAMO 

Opcijo trimanja do golega kot pripravo psa za rast dobre dlake smo omenili, ker o njej 

kroži veliko prispevkov po internetu in nam jo lastniki šnavcerjev večkrat omenjajo. 

Glede na namen te publikacije pa smo mnenja, da je dovolj, da za to opcijo zgolj veste. 

Priporočamo pa, da začnete tako, da pridno sami ali s pomočjo frizerja enkrat na teden 

temeljito potrimate psa v celoti in mu hkrati izčesujete vso podlanko ter to ponavljate 
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toliko časa, da boste opazili gostejšo rast novih dlak. Takrat preidete na redno 

tedensko proceduro, kot je opisana v nadaljevanju in ob kateri boste postopno, z zelo 

rahlim puljenjem samo mrtvih dlak po nekaj mesecih pridnega dela prišli do pravega 

rezultata, ki vas bo navdajal s ponosom (če ima pes primerno gensko zasnovo za trdo 

dlako, kar praviloma šnavcerji imajo, so pa tudi izjeme)  ter ga boste v nadaljevanju 

zgolj vzdrževali. 
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ROLLING COAT ALI OBRAČANJE DLAKE  
 

Gre za način, ki je psu najprijaznejši ter je največji približek temu, kar se je dogajalo s 

šnavcerjem, ko je živel nekoč v mnogo slabših pogojih, zaradi katerih se je pri njem 

razvila tako posebna dlaka. Takrat je sam način življenja pogojeval dnevno, sprotno 

izpadanje mrtve dlake in podlanke. Seveda bi bilo neumno pričakovati, da bomo dlako 

pulili vsak dan, lahko pa s tehniko rolling coat to naredimo redno npr. 1 x tedensko in 

tako pripomoremo k najboljši možni dlaki (obliki) in to brez neprijetnega cukanja, ki je 

nujno, kadar psa trimamo (sami ali pri frizerju) na daljša časovna obdobja.  

Rolling coat je torej tehnika, s katero v rednih razmikih stalno odstranjujemo mrtvo 

dlako ter izčesujemo podlanko.  Rezultat je, da je dlaka ves čas v več različno dolgih 

plasteh (če primemo šop dlake med prsti, vidimo, kako so posamezne dlake različno 

dolge) ter ves čas v svoji najboljši formi. Tako dlako sestavlja približno 1/4 mrtvih dlak,  

1/4 dlak najboljše dolžine (»razstavna« dolžina), 1/4 dlak, ki so tem zelo blizu ter 1/4 

tistih, ki so ravno pričele rasti.  

Glede na to, da se dlaka v celoti zamenja v 3 do 4 mesecih (odvisno od posameznega 

šnavcerja), boste vsak teden izpulili približno 1/16 dlake ali 1/4 na mesec. Počasi boste 

v roke dobili pravi občutek, da ne boste pulili preveč ali premalo. Vaš šnavcer bo ves 

čas približno enak (kožuh bo optimalen) in, razen vaših ostrih oči, drugi sploh ne  bodo 

opazili razlike med »pred in po«.  
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Najbolje je, da delate dlako vsak teden, v rednih razmikih, zlasti, če imate namen psa 

razstavljati. Sicer delate lahko tudi redkeje (npr. na 14 dni), samo bodite res 

disciplinirani in držite ritem (v resnici se ciklus rasti dlak počasi »ujame« z ritmom 

vašega dela).  

Pozorno pazite, da vselej delate enakomerno (z izjemo oblikovanja psa, ko prehode 

med britimi in puljenimi deli prehode tanjšamo tudi z intenzivnejšim puljenjem) in pulite 

vselej po celem telesu. Ugotovili boste, da ponekod dlake skorajda same frčijo ven 

(npr. na rebrih proti trebuhu, v pregibu zadnjih nog in trebuha), drugod pa morate 

intenzivneje vleči (hrbet, vrat ipd.). Dlaka na hrbtu ter vratu tudi raste hitreje in je 

močnejša kot na rebrih, na kar je treba biti ves čas pozoren in paziti, da tam, kjer je 

rast močnejša, tudi vlečete močneje, kot na predelih, kjer je rast počasnejša in so dlake 



KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 
2021, Verzija 1 
 
 
 
  

40 
 

tanjše (npr. rebra). Če ne boste pozorni, disciplinirani in vztrajni, bo rezultat izgubljen 

in boste morali začeti znova. 

Mrtve dlake je mogoče puliti tudi s prsti (stripanje – hand stripping). Pri razstavnih psih 

je to tudi najboljša opcija, ko se oblikujejo podrobnosti. Lahko pulite tudi s kamnom, 

kar je odličen način, saj na ta način ni mogoče izpuliti nič, kar ni za ven (kamen nikakor 

ne more rezati dlak). 

Dlake odstranjujte nežno in brez sile, pulite na vsakem cm2 in s korenino. Ne 

odstranjujte preveč z enim potegom - to je boleče za psa in za vaše roke. Vedno 

povlecite v smer, v katero dlake rastejo in z drugo roko vlecite kožo v nasprotno smer, 

da bo napeta. 

Pri posameznih psih podlanka zelo, zelo hitro raste. Zelo pomembno je, da jo 

odstranjujete sproti in temeljito, saj poleg tega, da »duši« rast dlak, vpliva na barvo in 

trdoto kožuha. Čeprav boste skušali vsakič izčesati praktično vso podlanko, to 

pravzaprav ni mogoče in zgodi se, da ponekod ostaja. Bodite kar se da temeljiti. 

Tole je normalni tedenski prirast podlanke pri srednjem šnavcerju (različni tipi imajo 

lahko različno količino podlanke):  
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Ko boste začeli delati rolling coat, se rezultat ne bo pokazal preko noči. Morda boste 

imeli celo občutek, da vaš šnavcer izgleda slabše, dlaka pa ni ničemur podobna. Toda 

potrpite. Po nekaj mesecih, če je bil pes pred pričetkom »povsem zafuran« pa malo 

kasneje, se bo pričel kazati rezultat. Kožuh bo polnejši, dlaka bolj priležena ter bo 

dobesedno pričela oblikovati celega psa! Ko boste izčesavali podlanko (najprej z 

grobim in potem finim trimerjem) pa boste morali biti pozorni tudi na to, da ne boste 

brezčutno vlekli vso podlanko ven, temveč jo boste,  odvisno od linij vašega šnavcerja, 

pustili na določenih predelih, da bo prispevala k volumnu ali linijam (npr. oblikovanju 

lepšega vratnega loka ali oblikovanje hrbtne linije na prehodu v rep).  

 

KAKŠNA DLAKA JE PRIMERNA ZA TEHNIKO ROLLING COAT 
 

Kako ugotoviti, če je dlaka vašega šnavcerja primerna, da pričnete s tehniko rolling 

coat? 

✓ Če dvignete dlako in vidite, da so posamezne dlake v mnogih različnih dolžinah, 

lahko pričnete s to tehniko. Tudi, če so dlake krajše a je dlaka lepo priležena ob 

telesu, samo posamezne daljše dlake štrlijo, je dobro. To so mrtve dlake in 

morajo čim prej ven. Pogladite kožuh večkrat v smeri rasti ter nato narahlo v 

nasprotni smeri in vse, kar štrli, izpulite. 

✓ Če imate mladiča, ki ima gladko, sijočo dlako, prileženo k telesu, imate 

odličnega kandidata za rolling coat. Vsak mesec populite približno ¼ dlake (kar 

je cca 1/16 na teden) in vlecite ven samo najdaljše dlake. Na vrhu glave in na 

straneh vratu naj bodo dlake nekoliko krajše. In ne pozabite na sprotno 

odstranjevanje podlanke. Pri mladičih se le-to učinkovito ter enostavno 

odstranjuje s previdnim drgnjenjem celega telesa s kamnom. Dokler se glavna 

dlaka ne zamenja v celoti in postane gosta, lahko mirno na  dan ali dva celega 

mladiča pregladite s kamnom, saj s tem pomembno pomagate k razvoju 

pričakovanega, dobrega šnavcerskega kožuha. 
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✓ Če ima vaš mladič puhasto dlako, najprej poskusite ta puh populiti s prsti in če 

boste prišli do lepih, močnejših dlak, se splača nadaljevati s proceduro rolling 

coat. 

✓ Če ste pulili puh in niste prišli do dobrih dlak, morda vaš šnavcer ni kandidat za 

to tehniko, ker bo imel netipično mehko ter puhasto dlako, vendar še ne vrzite 

puške v koruzo. Potrudite se in izpulite tako rekoč ves ta puh, najbolje s kamnom 

in prsti. Potem počakajte približno 3 mesece ter med tem telo redno drgnite s 

kamnom, lahko ga tudi previdno prečesavate s trimerjem, da boste sproti 

odstranjevali podlanko. Po 3 mesecih boste vedeli, pri čem ste.  

✓ Če je dlaka premehka in se kljub trudu ne kaže napredek, bodisi, da gre za 

mladiča ali odraslega psa, se boste verjetno morali sprijazniti s tem, da ni 

kandidat za rolling coat. V skrajnem primeru vam res ne bo preostalo drugega, 

kot da psa brijete, čeprav smo načeloma proti temu. 

✓ Če ima pes podlanko, ki je dolga skoraj toliko kot dlake, ni nujno, da je dlaka 

slaba. Morda gre za posledico napačnega dela. Krivično bi bilo reči kar takoj, 

da je dlaka zanič. Predlagamo, da se populi praktično vsa dlaka in potem s 

časom ocenite, kako bo rasla. Redno izčesujte, odstranjujte podlanko ter pulite 

najdaljše dlake in če boste opazili, da raste močna, gostejša dlaka ob hkratnem 

uspešnem omejevanju rasti podlanke, boste počasi lahko pričeli z rolling 

coatom. 

 

OSNOVNE TEHNIKE 
 

Tehnike, ki jih uporabljamo vsakič ob delu na dlaki, so: 

✓ razčesavanje 

✓ odstranjevanje podlanke 

✓ puljenje dlake 

✓ drgnjenje s kamnom 

Vedno začnete z razčesavanjem ter zaključite s kamnom. Kako se bosta zvrstila 

puljenje dlake in odstranjevanje podlanke pa je odvisno od stanja dlake. Če je dlaka 



KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 
2021, Verzija 1 
 
 
 
  

43 
 

zelo gosta, je nemogoče na samem začetku izčesavati podlanko, zato najprej psa 

potrimamo. V tem primeru boste torej prijeli trimer v roke in odstranili mrtvo dlako ter 

nato izčesali podlanko v naslednjem koraku. 

Če je pes redno vzdrževan (zlasti, če je delan po principu rolling coat), boste verjetno 

(ni pa nujno glede na različne tipe dlak) lahko takoj pričeli z izčesavanjem podlanke in 

v naslednjem koraku izpulili, kar mora ven. 

 

RAZČESAVANJE 
 

Pred pričetkom odstranjevanja podlanke in puljenja mora biti pes obvezno temeljito in 

do kože razčesan. Vsaka površnost pri tem koraku se bo maščevala s cukanjem in 

neugodjem psa. Razčesavanje do kože je nujno tudi, da se kožuh prezrači in da se 

odstranijo vozli in umazanija. 

Postopek: 

 

✓ telo in rep psa  

o temeljito prečešite telo, rep in glavo v smeri rasti dlak z gumasto krtačo 

za razčesavanje, bodite natančni tam, kjer je dlaka daljša (trebuh, prsa)  

o zaključite s tem, da še enkrat prečešete vse z glavnikom z vrtljivimi zobci 

(poglavje Glavniki), 

 

✓ brada  

o bodite nežni, vztrajni in temeljiti ter cel postopek naredite čim večkrat, 

najmanj pa 1 krat tedensko, 

o brada se rada zapaca in zavozla, zato najprej ob uporabi čistilnega 

robčka zlepljene delčke očistite in posamezne dlake razmaknite s prsti, 

o pomaga, če vtrete v dele, ki so zlepljeni, navaden otroški puder, da 

pobere vlago in potem skušate razvozlati problematične dele s prsti, po 

zaključku pa puder dodobra izčešete z žimasto ščetko (poglavje Krtače),  
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o če so posamezni prameni brade močno zlepljeni ali prepredeni in jih 

nikakor ne morete razčesat ali ločiti dlak s prsti, zanesljivo pomaga, če 

na to mesto vtrete nekaj suhega šampona v peni (lahko tudi za človeške 

lase); posamezne dlake ločite s prsti in slicker krtačo – zdaj naj bi šlo 

učinkoviteje in brez cukanja; lahko tudi šampon vbrizgate na krtačo in s 

to od kože do konic nežno prečešete brado in brke, 

o nato brado nežno a temeljito prečešite najprej z gumasto krtačo ter nato 

še z glavnikom z vrtljivimi zobci, 

o bodite natančni in vztrajni, čeprav bo pes verjetno precej nezadovoljen 

in se bo izmikal, 

o pri razčesavanju brade utegne zelo pomagati tudi serum za lažje 

razčesavanje, ki se vtre nežno s prsti in pripomore tudi, da se dlaka pri 

česanju ne trga ali poškoduje (poglavje Higiena), lahko ga uporabite tudi 

po zaključku razčesavanja, da nahranite in ojačate brado in brke, 

 

✓ na vseh predelih z daljšo dlako (noge, prsni koš) je tudi dobrodošlo, da dlako 

nahranite s serumom, 

 

✓ dlaka na prsih se prečeše po enakem postopki kot po telesu, pri čemer bodite 

zelo nežni na pazduhah, kjer se radi delajo vozli, saj je tam dlaka precej mehka, 

 

 

✓ dlaka na nogah  

o se najprej z gumasto krtačo za razčesavanje počeše navzdol,  

o nato pa s slicker krtačo (poglavje Krtače)  začeše navzgor po plasteh, 

začenši zgoraj in potem navzdol do šap, 

o zaključi se z glavnikom z vrtljivimi zobci tako, da ponovno češemo po 

posameznih plasteh a od spodaj navzgor; tudi tu, če so dlake zavozlane, 

uporabite otroški puder. 
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PULJENJE DLAKE 

 

Dlako pri puljenju vedno vlečemo v smeri rasti dlak, kožo pa napnemo v nasprotni 

smeri.  

 

 

 

Delamo po spodnjem vzorcu (glava, telo do trebuha, rep). Ni pomembno, ali pričnete 

pri glavi ali pri repu (prakse so različne). Predel, ki ga trimate, najprej s prsti ali krtačko 

začešite navzgor, da vidite dlako, ki »štrli« in jo boste pulili. 
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Trimer mora biti postavljen pravokotno na kožo. Nikakor ga ne obračajte nazaj ali 

naprej, ker boste rezali in ne pulili dlako. Tudi ob straneh psa mora biti trimer postavljen 

pravokotno!  

 

Trimer ne nagibajte nazaj in naprej, ker boste  sicer rezali dlako!!!  

 

 

 

Med palec in zobe trimerja zgrabite mali šop dlake, pritisnite palec ob zobe in povlecite 

v smeri rasti dlak tik nad kožuhom psa. Roka naj potuje povsem vzporedno s površino 

telesa, ki ga obdelujete. Delate (vlečete) s komolcem k sebi. Delajte enakomerno, na 

vsakem cm2 povlecite dva ali trikrat in z enakomerno močjo. Pri vsakem potegu izpulite 

samo nekaj dlak. 
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Ne obračajte roke navzgor in ne uvijajte zapestja, ker boste s tem rezali dlako, psa pa 

bo bolelo (puljenje dlak izven smeri rasti je za psa lahko boleče). Večkrat preverite, ali 

pravilno vlečete. Vse izpuljene dlake morajo biti cele, na njih morajo biti vidne drobcene 

bunkice (korenine).  

 

 

 

 

Pazite, da bo koža ves čas napeta, zato s prosto roko zagrabite veliko kožno gubo in 

jo vlecite v nasprotno smer, da bodo dlake izpadle z lahkoto ter ne bo cukalo psa. 
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Na glavi in ob straneh vratu je težko napeti kožo. Tu si boste morali pomagati tako, da 

boste s prosto roko držali uhelj ali obrvi in jih rahlo potegnili v nasprotno smer puljenja. 

Za puljenje dlake lahko uporabljate tudi samo en trimer, po možnosti grobi, če deluje 

dobro in vam dobro leži v roki. Lahko trimate tudi uhlje in podgrlino, ki ju sicer ob 

oblikovanju brijete, s čimer se doseže tršo in bolje pigmentirano dlako tudi na teh 

predelih. Na teh mestih pride prav t.i. žagica (glej poglavje Oprema, orodje – Trimerji) 

 

POMEMBNO:  

✓ Trimer ne sme biti oster, zato ga vselej, ko je nov, lahko tudi kasneje občasno, 

podrgnite ob kamen ali asfalt. 

✓ Preverjajte, ali pulite cele dlake s korenino vred. Če ugotovite, da ste dlako 

rezali, popravite svojo tehniko dela. 
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Določeni  predeli so težki za delo s trimerjem (zlasti stranski deli na vratu – desni del 

vratu, če ste desničar in obratno levi, če ste levičar). Na teh mestih si lahko pomagate 

s prsti. Pulite lahko tudi celega psa s prsti in/ali kamnom.  
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IZČESAVANJE PODLANKE 
 

Različni tipi dlake imajo lahko različno podlanko. Nekateri je imajo zelo malo ali celo 

skoraj nič, kar zelo olajša delo z dlako, ni pa ravno pogosto. Količina podlanke variira 
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tudi v odvisnosti od letnega časa. Največ je je pozimi, spomladi pa najbolj izpada, da 

pripravi kožuh na poletje. 

Običajno se velik del podlanke, če je ta daljša, izpuli že ob trimanju dlake. To je še 

posebej izrazito pri psih z mehkejšo dlako.  

Sicer podlanko izčešemo s trimerji ali izdrgnemo s kamnom.  

Kako to naredimo:  

✓ predel, kjer bomo delali, začešemo s krtačko ali glavnikom, da so vse dlake 

usmerjene v smeri rasti, 

✓ položimo trimer plosko na kožo z zobčki, usmerjenimi kot je smer dlak (biti 

morajo vzporedni s površino in ne obrnjeni navzdol proti koži!), 

✓ s prosto roko zgrabimo kožno gubo, da je koža, kjer bomo delali, napeta, 

✓ z mirnimi ter enakomernimi potegi in brez cukanja vlečemo trimer v smeri rasti 

dlak, da dobimo ven podlanko; ne delamo na silo, če se trimer zatika, še enkrat 

prečešite dlako ali delajte več krajših potegov, 
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✓ če je podlanka gosta, naj bodo potegi krajši in jih večkrat na istem mestu 

ponovite, če pa je podlanka zmerna zaradi rednega odstranjevanja, trimer lažje 

potuje skozi dlako in so tudi potegi temu primerno daljši, 

✓ najprej izčesavajte z grobim trimerjem, potem še s finim, če le debelina glavnih 

dlak to dopušča, 

✓ na izčesani podlanki se morajo videti korenine, 

 

✓ izčesavajte, dokler podlanke ne odstranite praktično v celoti – to preverite tako, 

da naredite prečko (ločite dlake) in vidite kožo med dlakami. 

 

 

DRGNJENJE S KAMNOM 
 

Kamen uporabite ob koncu vsake nege. Drgnite v smeri rasti dlake po celem telesu, 

vključno z britimi deli. Na ta način boste »ujeli« še posamezne zaostale mrtve dlake, 

ki ste jih spregledali. Mirno a z občutkom podrgnite tudi notranjost stegen, pazduhe, 

trebuh, podgrlino, uhlje, prsa. Lahko podrgnete tudi brado. S tem boste sproti 

odpravljali najmehkejšo dlako, ki ima tendenco, da se zapaca v vozle in se bo na 

kamnu nabirala kot plast filca, dlake pa bodo močnejše.  
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Drgnite z občutkom! Na mestih, kjer ste ob puljenju opazili, da dlake izpadajo lažje, 

drgnite z manjšo močjo (npr. rebra, stik med stegnom in trebuhom). 

 

 

 

Ko z opisano redno proceduro zaključite, psa temeljito skrtačite z žimasto ščetko, 

potem pa ga lahko s slicker krtačo v celoti počešete in dvignete dlako nog navzgor. Z 

glavnikom za oblikovanje (poglavje Glavniki) oblikujete lepe stebričke na nogah, 

začešite brado in obrvi lepo naprej in pravilno usmerite dlako na drugih predelih.  

Postavite psa v lepo (razstavno) držo, stopite meter, dva od psa in ga kritično preglejte 

iz vseh zornih kotov, da vidite, ali je še kaj za popravit. 
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Psa potem položite na tla, da se malce razgiba, vi pa si ga oglejte še med gibanjem, 

da vidite, ali je kaj ušlo vašemu budnemu očesu in pridnim rokam. Popravite, če imate 

voljo, ali pa si zapomnite, na kaj boste morali biti pozorni ob naslednji negi. 

Ko delate, ne pozabite, da s puljenjem v veliki meri oblikujete telo. Posebej pozorni 

bodite na hrbtno linijo, ki je v celoti oblikovana na ta način. Dlaka od temena glave do 

vihra naj bo nekoliko daljša, zato jo na tem mestu vlecite ven z manjšo močjo. Od vihra 

proti repu pa je krajša. Pozorni bodite tudi, da ne izvlečete povsem vse podlanke na 

stiku hrbta z repom, ker boste s tem dosegli, da bo rep videti nižje nastavljen, kar ni 

zaželeno. Na tem delu in na križu zato delajte postopno in pogosto stopite korak proč 

od psa, ga postavite v pravilno držo in mu z roko postavite rep pokonci. Poglejte hrbtno 

linijo.  Če je na križu izbočena, previdno odvzemite tam še malo podlanke in s prsti 

potegnite ven posamezne dlake. Ponavljajte, dokler niste zadovoljni. 
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OBLIKOVANJE 
 

Če hočete lepo oblikovati svojega šnavcerja, morate poznati značilnosti pasme in 

prednosti ter pomanjkljivosti svojega psa. V glavi morate imeti sliko, ki jo želite doseči 

z oblikovanjem. S tem postopkom lahko namreč poudarite dobre plati svojega psa in 

tudi prikrijete določene slabosti, lahko pa tudi povsem pokvarite njegov izgled. Prav 

zato morate imeti to sliko pred seboj tudi med tedenskim sistematičnim delanjem dlake, 

saj kožuh zelo pomembno prispeva k podobi šnavcerja. 

Priporočljivo je, da imate fotografijo svojega psa, ko je maksimalno dobro urejen in jo 

imate vselej ob sebi, ko psa urejate. Če je nimate, za začetek poiščite fotografijo 

drugega urejenega psa zelo podobnega tipa. Če ima vaš šnavcer že pridobljeno 

telesno oceno (bodisi na pasji razstavi bodisi ob vzrejnem pregledu), upoštevajte 

naveden opis, kjer so omenjene dobre plati (npr. odlična dlaka in pigmentacija, dobra 

hrbtna linija, odlična prsa, dobra okotenot idr.) in slabosti (npr. krajša glava, nizko 

nasajen rep, slabo razvita prsa, nekoliko daljši ali nekoliko višji, slaba okotenost idr.) 

in skušajte z oblikovanjem  prednosti poudariti in/ali prikriti pomanjkljivosti.  

Zelo vam priporočamo, da obiščete tudi kakšno razstavo psov kje v bližini in si 

pogledate, kako naj bi bil pes, kot ga imate sami, urejen, saj je »razstavna forma« 

šnavcerja najbližji približek norm, kot so opredeljene v standardu FCI za to konkretno 

pasmo.  

Za dokončno ureditev psa je torej bistveno, da je dlaka dobra, da dobro poznate 

svojega psa in da precej točno veste, kaj želite doseči. 

 

 

Razmerja, oblika, koti… so podobni pri vseh 

pasmah šnavcerjev, kar je razvidno tudi iz te 

risbe. Glede na navedeno predstavljamo splošna 

pravila oblikovanja šnavcerja, ki jim boste lahko 

sledili, ne glede na velikost. 
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Na spodnji sliki so osnovne linije oblikovanja. 

  

 

Predno pričnete z uporabo strižnika in škarij, dlako, ki jo boste urejali, skopajte in 

posušite s pomočjo mehke brisače (ne drgnite dlake pregrobo) ali fena (zrak ne sme 

biti vroč pa tudi mrzel ne), da ločite, zravnate in razpršite dlake. Med sušenjem dlako 

temeljito razčesujte, na nogah navzven oz. pravokotno na kost. 

Na suho dlako lahko nanesete zelo malo količino gela ali pene za oblikovanje dlake 

(nič ni hudega, če je za človeške lase), da se zmanjša problem statične elektrike zaradi 

pogostega česanja med delom in da dlake stojijo na miru v položaju za striženje. 

Pomaga tudi, če v dlako vtrete nekaj krede, vendar vam to odsvetujemo, ker boste 

hitro poškodovali škarje.  

 

BRITI PREDELI 
 

LICA IN PODGRLINA 
 

Dlaka na licih in podgrlini raste v nasprotno smer kot dlaka po telesu (čelo, vrat). Ta 

del se brije. Prehod v krovno dlako naj bo lepo izdelan ter tanek. Lahko se oblikuje tudi 

s puljenjem s prsti, za lepšo linijo pa potem poreže s škarjami. Te prehode lahko 
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oblikujemo tudi z efilerkami (s posameznimi hitrimi rezi razredčimo dlako ob britem 

predelu, pri čemer pazimo, da so efilerke usmerjene v smeri rasti dlak, ki se redčijo).  

 

 

Nekateri trimajo glavo samo na vrhu, predel proti sencem, ki sega proti stiku z britimi 

lici pa samo oblikujejo s škarjami (ravne škarje, efilerke). Zlasti pri poper sol šnavcerjih 

se naj ta del nujno tudi redno trima, ker se bo sicer poper sol dlaka tam obarvala temno, 

skoraj črno, kar ni zaželeno. Iz enakega razloga je dobro, da se pri teh psih drgne in 

po malem trima tudi lica, saj so pod uhlji pri večini poper sol dlake, ki bodo z izključnim 

britjem lahko tudi počrnele, kar ni uredu. Prav zato je zelo pomembno, da se senca in  

lica v obdobju med britjem tudi trimajo ali vsaj drgnejo s kamnom, to pa velja tudi za 

druge šnavcerje, če hočemo, da na teh predelih dlaka ne postane mehka. 

 

Podgrlino brijemo od brade do prsne kosti v obliki črke V. Prehode izdelamo enako, 

kot je opisano zgoraj. Posamezne kratke dlake, ki štrlijo ob bradi, porežemo z 

efilerkami.  Rob med obritim delom vratu (podgrlina) in kožuhom na vratu ter prsih 

poravnamo s škarjami ter stanjšamo prehod s škarjami za redčenje. 
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UHLJI 
 

Uhlje pobrijemo tako, da gremo s strižnikom od korena uhljev na glavi (otipamo jih s 

prsti, čutimo začetek hrustanca ob lobanji) proti robovom, nikoli v nasprotno smer. 

Brijete v smeri rasti dlake  

Pobrije se tudi notranja stran uhljev.  

Bodite zelo pozorni na zadnji rob uhljev, kjer je koža razprta kot nekakšen žepek. Dlako 

ob robovih, ki ni bila obrita, s krtačko začešite navzven in jo previdno porežite s 

škarjami. S konicami prstov ene roke primite rob uhlja, da začutite njegov rob, z drugo 

pa prirezuje štrleče dlake s škarjami centimeter za centimetrov. Vedno režite v smeri 

rasti dlake, nikoli v nasprotno smer! 
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Večina dlake na uhljih šnavcerjev ne trima, pri poper sol dlaki pa je to občasno 

zaželeno, saj tudi tukaj, podobno, kot smo omenili pri britju lic, dlaka lahko, če je samo 

brita, temni ali celo počrni, kar je nezaželeno. 

 

 

 

Prav tako se obrije notranjost uhljev. 

Na stiku uhlja z lobanjo se prehod oblikuje z efilirkami.  

S prsti populite dlake, ki gledajo iz sluhovoda. Ni treba populiti do golega, le toliko, da 

je sluhovod zračen. Posamezne dlake lahko porežete tudi s škarjami a bodite zelo 

previdni in pazite, da odrezane dlačice ne zdrsnejo v sluhovod. 

 

TREBUH 
 

Trebuh obrijte vse od ritke do popka ali malce više ter tako široko, da obrijete še cm 

ob prsnih bradavicah. Pazite ne spolovila. Obrije ali postriže se tudi dlaka na penisu 

in ob modih.  

Dlako ob robovih britega dela trebuha in kožuha na spodnjem predelu reber boste 

kasneje poravnali v ravno prsno linijo s škarjami. Prsno linijo boste delali, ko bo pes 

stal. 
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METULJČEK IN NOTRANJOST STEGEN 
 

Predel ob ritki (metuljček) brijemo do repa in navpično navzdol proti trebuhu  (tudi okoli 

spolovil) in v notranjost stegna (do pregiba med stegnom in trebuhom). Dlake okoli 

anusa boste morda raje porezali s škarjami ali efilerkami. Na predelu zadnjice in 

navzdol proti notranjosti stegen dlake rastejo v nasprotno smer kot dlake na stegnih, 

tako, da sledite liniji stika nasprotno rastočih dlak. Linijo stika med obritim delom in 

kožuhom stanjšamo s prsti, efilerkami ali trimerjem (pri razstavnih psih se oblikuje 

predvsem z redčenjem s prsti), kot je opisano pod prejšnjim poglavjem. 
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DLAKA MED BLAZINICAMI 
 

Ko urejate obliko, je prav, da ne pozabite na dlako med blazinicami. To pobrijete. 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE S ŠKARJAMI 
 

NOGE 
 

Predno pričete striči dlako na nogah, dlako začešite navzven, lahko jo tudi »ojačate« 

z gelom ali lakom, pomaga tudi suhi šampon v prahu, da bo stala čim bolj na miru. Z 

glavnikom z dolgimi zobmi jo uredite in postavite psa v pravilno držo. Strižite samo 

konice in bodite zelo natančni ter delajte male reze. Prav nič pa ne bo narobe, če boste 

najdaljše dlake občasno populili s prsti. To bo s časom pripomoglo k močnejši dlaki na 

nogah. 
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Pred striženjem  
 

 

Po striženju 
 

 

 

Pazite na prehode, kjer krajša dlaka na telesu ali na stegnih ter komolcih prehaja v 

daljšo, tudi nekoliko mehkejšo dlako nog. Ti prehodi morajo biti narejeni tako, da dlaka 

postopno prehaja iz kratke dlake v daljšo, brez kakršnekoli vidne meje.  

Na komolcih precej na kratko postrizite čopke, ki štrlijo navzven, ker lahko dajejo vtis, 

da pes pri hoji »meče komolce navzven«, kar je napaka. 

Med tem, ko strižete, imejte prosto roko ves čas na psu, da ga »držite pod nadzorom«, 

da se ne zgodi nesreča. 
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Sprednje noge pred striženjem 

 

 

 

 

Sprednje noge po striženju – 

pustite malo več dlake med 

nogama, da se pomeša z dlako 

ob komolcih 

 

  

 

 

 

 

 

Zadnje noge pred striženjem 
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Zadnje noge po striženju – 

glejte od zadaj in postrizite 

dlake tako, da bodo noge čim 

bolj ravne – četudi morda v 

resnici niso 

 

 

TREBUŠNA LINIJA 
 

Spodnja (trebušna) linija se poravna s škarjami. Naredite zaobljen prehod od stegen v 

trebuh in delajte ravno linijo navzdol do prs med sprednjimi nogami, kjer se prelije v 

oblikovano predprsje. Dolžina dlake na prsih je odvisna od globine prs psa. 

 

Vsekakor pa na prsih in trebuhu na puščajte »krilca«. Ta sodijo k nekaterim drugim 

pasmam, nikakor pa ne k šnavcerju.  
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Oblika prs se večinoma oblikuje že z rednim tedenskim puljenjem. Med sprednjimi 

nogami in proti popku se dlako pušča nekoliko daljšo, kot je na rebrih, da je prehod v 

spodnjo linijo lep.  

Po britju spodnjega dela trebuha boste oblikovali prsno linijo s škarjami. Od strani, v 

višini trebuha, preverite linijo in s škarjami porežite zelo previdno in čim bolj ravno kar 

štrli, od zadnjih nog proti sprednjim. Linija se naj od pregiba stegna v trebuh spušča 

proti komolcem (sprednje noge) navzdol. Dolžina dlak na prsih naj sega do komolcev. 

 

Pravilno 

 

 

Nepravilno 
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PREDPRSA 
 

Predprsa pri šnavcerju ne smejo biti ravna oz. ploska. Na tem delu trša dlaka prehaja 

postopno v mehkejšo. Deloma se trima, deloma pa poreže s škarjami. Dlake naj ne 

bodo predolge a vendarle lepo oblikovane, da je lepo vidna rahla izbočenost in 

okroglina predprsi. 

 

 

 

 

 

OBRAZ, OBRVI 
 

Odločiti se morate, ali boste psu puščali eno obrv (evropski način) ali dvoje obrvi 

(ameriški). V obeh primerih pazite, da bo prehod med dlako čela in obrvmi postopen, 

da se bo obrv iz stranskega pogleda nadaljevala ravno iz čela in ne bo udrtine na 

prehodu. Pri oblikovanju obrvi hitro porežemo preveč in neenako, zato je pomembno, 
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✓ da delate v popolnem miru, da pes ne pogleduje naokoli, saj s tem premika obrvi 

in 

✓ da stojijo obrvi med striženjem na mestu, k čemur pripomore uporaba npr. gela 

ali laka za utrjevanje pričeske (na obrvi ju nanesite tako, da ju popršite ali 

nanesete najprej na krtačko in s to potem prečešete obrvi). 

Začešite obrvi naprej, da padajo naravno.  

Lahko so oblikovane v eno obrv. 

 

 

Pri ameriškem načinu (dve obrvi) trimamo oz. strižemo v predelu med očmi, da 

odstranimo osrednji del obrvi približno za širino našega palca ali malce več. 
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Sledeči koraki so enaki za ameriški in evropski način. Poglejte obraz od spredaj  

(zgornji skici), naslonite škarje ob strani glave ob lobanjo in jih usmerite v smeri od 

zunanjega očesnega kota proti smrčku ter previdno odstrizite odvečne dlake. Bodite 

zelo pozorni na simetrijo obrvi. 

Šnavcerju s kratko glavo raje naredimo krajše obrvi, da so proporci čim boljši.   

 

 

 

 

 

Sicer sta dolžina obrvi in oblika vaša odločitev, posebnega pravila ni. Pomembno pa 

je, da so obrvi lepo oblikovane ter da izstopajo plosko iz čela (brez luknje). Ko jih boste 

prirezovali, obrvi vmes tudi rahlo privzdignite ter po potrebi odstrizite predolge oz. 

odvečne dlake nad zgornjimi vekami. 

Ob straneh glave mora biti dlaka, ki ni brada ali obrv, kratka. Če štrli, jo s škarjami ali 

efilerkami porežemo v smeri od zunanjega kota oči proti začetku brade (slika spodaj), 

da postopno preidemo iz kratke dlake v brke. 
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ŠAPE 
 

Obrnite šapo navzgor in počešite dlake v smeri puščic. Porežite dlako ob robu šape 

in ob zadnjem robu velike blazinice. 

 

 

Šapo postavite na podlago in naredite obliko. Dlako pred oblikovanjem, kot je že 

navedeno na začetku poglavja, začešete tako, da so dlake pravokotne na kost, 

temeljito razčesane (lahko so utrjene z gelom ali lakom za lase). Spodnji del šap mora 

biti urejen in relativno majhen. Na spodnjem delu pri oblikovanju zelo pomagajo 

ukrivljene škarje.  

 

Med urejanjem šap in nog je pomembno, da pes stoji čim bolj pravilno in da je na miru. 
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NEKAJ NAMIGOV, KAKO Z OBLIKOVANJEM PRIKRITI ALI ZMANJŠATI 

POMANJKLJIVOSTI 
 

 

Če ima šnavcer nekoliko krajše noge, naj bo dlaka na prsih krajša. 

 

Če ima pes dolge noge ali plitka prsa, pustite dlako na prsih nekoliko daljšo. 
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Dobra okotenost zadnjega skočnega sklepa in zelo dobro postrižene zadnje noge. 
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Slaba okotenost se da popraviti oziroma prikriti z dobrim striženjem. 

 

 

Dobra okotenost, pokvarjena s slabim striženjem, zaradi katerega izgledajo zadnje 

noge ravne. 

 



KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE 
2021, Verzija 1 
 
 
 
  

73 
 

ZAKLJUČEK 
 

Ko boste prvič in drugič prebrali to knjižico, se vam bo morda zdelo, da je urejanje 

šnavcerja za vas pretežko. Vendarle, če imate voljo, začnite. Ne bo vam žal. Hitro se 

boste učili, tudi na svojih napakah, in napredovali. Delo doma vam bo vzelo uro do dve  

enkrat tedensko, ko boste osvojili tehnike in metode, kar tudi ni tako zelo veliko.  

Za povprečnega lastnika je idealno, da psa ureja v sodelovanju s frizerjem, torej, da 

sam skrbi za dlako,  finese oblikovanja pa prepusti veščim frizerjevim rokam. 

Dobro urejati šnavcerja ni nezahtevno delo, to priznavajo tudi izurjeni pasji frizerji, ki to 

pasmo umeščajo med najzahtevnejše glede dlake. Vendar tega ne govorijo, ker bi bilo 

tako težko narediti šnavcerju pravilno obliko, pač pa, ker je na tipu žimaste dlake treba 

redno delati, če hočemo, da je kožuh res dober. Trimanje ali stripanje sta postopka, ki 

zahtevata kar precej časa, vsekakor več kot psi, ki se jih ne striže ali psi, ki se jih samo 

striže. Vendar pa ima šnavcer prav zaradi svoje posebne dlake toliko prednosti, da le-

teh ni mogoče spregledati. 

Delajte s srcem. Vsakič si vzemite čas, dovolj časa, da ne vi ne vaš šnavcer ne bosta 

pod pritiskom. Ne jezite se, ker ste naredili napako ter ne vrzite puške v koruzo, če 

vam že na začetku kaj ne bo šlo. Delajte, se učite in se popravljajte. Ne pozabite, dlaka 

raste in vaše napake bo čas vselej popravil. 

Vsem, ki se prvič srečujete z delanjem dlake vašega šnavcerja, predlagamo, da se 

poleg tega, da skušate slediti v tej knjižici navedenim opisom in navodilom / 

priporočilom, čim prej udeležite delavnice o urejanju šnavcerja, ki jih organizira Klub 

ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, da pridobite osnovna znanja tudi v praksi ter 

navežete stike s člani kluba, ki so z veseljem vselej na voljo za pomoč in svetovanje.   

 

Lučka in Tadeja 

 

 


