
Pes po zadnji modi  

Trenutek nižjih temperatur je navadno trenutek, ko ugledaš 'pse po zadnji modi'. Čeprav ... 

roko na srce jih srečaš tudi v dežnih plaščkih in jopicah 'za kar tako'.  

Če izhajam iz psa, in to naj bi bilo izhodišče vsakega skrbnika, brez slabe vesti in dlake na 

jeziku zapišem, da psi oblačil ne potrebujejo. Pasja zadnja moda je prišla na plano da z njo 

nekdo zasluži in da se skrbnikom nekoliko olajša brisanje pasjega kožuha ... čeprav na psa 

vlečejo ali bolje vlečemo oblačila predvsem skrbniki kratkodlakih kužkov.  

Ja ... no ... Če pobrskaš po moji fotogaleriji boš odkril oblečenega ptičarja. Iz tega potegneš 

sklep, da očitno le imam nekakšen 'tehten' razlog za pasje oblačenje.  

Ja, draga družba ... imam. Čeprav besedica 'tehten' ... no, zapišem naj, da ... pred stoletji, ko 

so živeli brez pasje garderobe tudi v mojih 'pretehtanih' razlogih ni nobene 'logike ta starih 

generacij'. 

Za tole desetletje navržem sledeče 'tehtne' razloge ali morda ... opravičila za pasjo 

opravo ...  

:: kratkodlak pes na vlažnih zunanjih temperaturah pod -10℃ tudi kadar je v gibanju (pri 

tem imam v mislih navadno telovadbo ... in ne lovskega psa na delu v lovišču), 

:: pes v okrevanju,  

:: starejši psi, 

:: mladički kratkodlakih pasem ali mladički družnih kužkov, 

:: pes, ki mora dlje časa čakati v vozilu ali na privezu ...  

... nato pa se že postopoma seznam zaključi. 



Nekako ne razumem čemu oblačiti psa z močno podlanko samo zato, ker je to 'in', 'modno' 

in zunaj ni sončne pripeke.  

Pogosto opazim oblečene kužke (predvsem male družne pse) na hodnikih nakupovalnih 

centrov, ki komajda dihajo tako vroče jim je pod modnim dodatkom. Prepričana sem, da je 

nekje le potrebno potegniti črto med sprejemljivo in nepotrebno in že škodljivo (, saj če 

se poleti na vse grlo kriči o pregretju psa potem so oblečeni psi v ogrevanih prostorih 

izpostavljeni ravno temu - pregretju ... resnično skregano s zdravo kmečko pametjo).  

Skratka ... Otta je oblečena v sledečih situacijah: temperatura pod -10℃, kadar okreva (kar 

prikazuje fotografija iz fotogalerije), kadar mora dlje časa čakati na privezu ali v vozilu in so 

zunaj izjemno nizke temperature ... v ostalih situacijah ... torej kadar je aktivna oblačila ne 

uporabljam. In imam samo eno oblačilce. Iz tega razbereš, da ni pogosto v uporabi.  

Razmisli ali pes oblačilo potrebuje ali pa samo prenašaš svoje občutke o hladu na pasje telo. 

Če bi se jaz zatekala k tovrstnemu odločanju (kdaj me zebe in kdaj ne) bi psička Otta še 

poleti skakljala naokoli v puloverju in debelih volnenih nogavicah.  

Pusti psu nekaj ... pasjega 😇


