
Nasvet - Psu prijazen obisk pasjega frizerskega salona  

Med psi so takšni, ki nujno potrebujejo obiske pasjega frizerja (kodri, maltežani, stari 

angleški ovčarji, šnavcerji), saj jim dlaka ne odpada in potrebujejo redno striženje/

trimanje. Nekateri skrbniki se za nego štirinožca v pasjem salonu odločijo zaradi osebnih 

razlogov (bodisi nimajo primernega prostora za nego pasjega kožuha, pomanjkanje časa).  

Ne glede na razlog obiska si skrbnik in frizer želita pasjo stranko, ki se nege veseli in v njej 

uživa. 

Kateri so tisti koraki bodo prispevali k cilju imeti psa, ki uživa v pasjem frizerskem salonu? 

Še preden psa odpeljete na prvo nego sledite zapisanim korakom: 

1. korak: k pasjemu frizerju pojdite opremljeni s pasjo hrano, sedite v salon in hranite psa, 

kadar je v odličnem čustvenem stanju (sporščen) in sodeluje z vami 

S tovrstnim pristopom bo kuža dogajanje, ljudi, vonje, hrup sušilca, strižnika povezal z 

nečim pozitivnim, saj dejansko izvajate učni proces imenovan klasično pogojevanje 

(povezovanje okolja, dogajanja, ljudi v okolju s hrano). 

2. korak: prosite frizerja, da vašemu psu ponudi del hrane, prisede, izmenja kakšno besedo  

3. korak: še nekolikokrat ponovite obisk opisan v 1. koraku, hkrati se potrudite obiske 

popestriti - pri mladiču eksperimentirajte predvsem s hrano različnih hierarhičnih 

vrednosti (surovo meso, naravna grizala, sadje, pločevinke), pri odraslem psu lahko 

uporabite igračo   

4. korak: sočasno doma privajajte psa na različne vrste dotikov, nege in sicer tako, da 

dotike, bližino različnih orodij za nego (krtače, brisače, klešče za krajšanje krempljev, 

sušilnik za lase, škarje, pinceto) povežete s hrano/obrokom psa 

5. korak: v začetku naj bo nega kratka, nežna, podaljšujte jo postopoma in z občutkom za 

pravo mero  

6. korak: privadite psa na privezovanje, na mirovanje v določenih položajih tako, da 

postavitev v položaj povezujete s hrano 



7. korak: prenesite vajo dotikanja, nege v druga okolja 

8. korak: prosite druge ljudi (najprej družinske člane, prijatelje), da se psa dotikajo, hkrati 

ga hranite/nagrajujete in s tem seveda psu omogočate odlično čustveno stanje  

9. korak: priporočamo, da vajo dotikanja nadgradite s stopnjevanjem intenzivnosti dotikov, 

nege (psa se ne dotikate zgolj nežno in božajoče, temveč uporabite kakšen malce bolj čvrst 

prijem, objem, sklanjanje)  

10. korak: dotikanje, nego učite, vadite in utrjujte na višjih površinah (klop) in v globinah - 

kopalna kad (pri tem psa ne močite, vaš cilj je, da se najprej navaja prostora, voda se 

vključuje postopoma) 

11. korak: pripravljenega psa odpeljete k frizerju, dvignite ga na mizo za nego (nagrajujte/

hranite ga v višjem položaju in v umivalnici, če se le da ob prisotnosti izbranega frizerja), 

nato ga previdno položite na tla  

12. korak: psa, ki ste mu salon povezali z nečim prijetnim peljite na krajšo nego, na primer 

krtačenje (med tem ko frizer psa krtači ga nagrajujete)  

13. korak: obisk ali dva, ki sledita krajši, preprostejši negi naj bosta ponovno takšne vrste, 

da se ne pripeti nič posebnega razen hranjenja, morda kakšnega klepeta  

14. korak: odpeljete psa na celovito nego in ga med nego nagrajujte (morda boste uporabili 

hrano višje hierarhične vrednosti - surovo meso) s tem mu boste pomagali nego doživeti v 

mirnem čustvenem stanju  

15. korak: po opravljeni negi ne tecite skozi vrata, temveč si vzemite čas za krajši pogovor  

Občasno se pripeti, da kljub celostni pripravi kuža nego poveže z nelagodjem in si želi salon 

v naglici zapustiti. Nikar mu ne sledite, ker mu boste sporočili, da je naglica upravičen in 

velika verjetnost je, da bo naslednji obisk salona povezan z uporom, vlečenjem stran od 

vhoda ali s čim hujšim.  

Če se vam tovrstna neprijetnost pripeti, potem se ponovno vrnite na 1. korak in zadeva se 

bo hitro odvila v želeno smer.    



16. korak: odrasle pse (pse nad 6 mesecem starosti) navadite prenašati nagobčnik 

17. korak: nikoli ne pozabite, da se vaši občutki (pozitivni in negativni) preko povodca 

prenašajo na psa, zato si z obiskom pasje nege ne delajte skrbi, ker se bo nelagodje skrbnika 

zagotovo preneslo na psa  


