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Hoja po 
stopnicah

Veliko ljudi, ki se odlo-
čijo za psa, živi v bloku 
ali pa imajo stanovanje 
v prvem nadstropju 
hiše. V novejših več-
stanovanjskih objektih 
so dvigala, v starejših 
in zasebnih hišah pa jih 
ni, zato so edina pot do 
stanovanja stopnice. 
Toda pozor: hoja po 
njih za mladičke (sploh 
določenih pasem) ni 
priporočljiva, zato jih je 
treba nositi – do katere 
starosti in v katero 
smer (samo navzdol, 
navzgor ali v obe sme-
ri), je najbolje vprašati 
veterinarja.

Bi me 
posvojili?
Energičen odrasel 
Medo potrebuje lju-
beče posvojitelje, 
ki imajo izkušnje s 
psi (15409-KK).  
Telefon: 07/4961-156. 

Več oglasov si   ●

lahko ogledate v 
Slovenskih novicah 
v ponedeljek, 15. 2.

To ni mačji 
kašelj

Lastniki psov, ki svoje 
kosmatince redno kopajo, 
težko razumejo, da je 
tovrstno početje pri mač-
kah nezaželeno ali kar 
osovraženo, a včasih je 
pač nujno. Če psi med ko-
panjem vsaj potrpežljivo 
čakajo, da bo vse skupaj 
minilo, bo večina mačk 
naredila vse, da bo pobe-
gnila na suho, sploh če 
jih na vodo nismo navajali 
že od majhnega. Na tako 
zahteven podvig, med ka-
terim si skoraj zagotovo 
prislužimo nekaj prask, 
se je zato treba temeljito 
pripraviti.

Mateja Florjančič

Če so psi nekoč imeli svoje 
naloge in skoraj niso poznali 
zgolj vloge hišnega ljubljenč-
ka, se je to sčasoma spreme-
nilo. Z izjemo delovnih psov 
so kosmatinci le še človeku 
prijetna družba. A prav te 
lastnike lahko hitro malce 
zanese in si svoje štirinožne 
prijatelje poskušajo še bolj 
približati. Tudi z oblačilci.

včasih so upravičena
»Nekatere domače živali res 
potrebujejo oblačila. Če govo-
rimo o psih, ki živijo v stano-
vanju ali hiši, je treba vedeti, 
da je sprememba temperatu-
re iz ogrevanega stanovanja 
na nizke zimske ogromna. 
Ti psi tudi ne menjajo dla-

ke iz poletne v zimsko tako 
izrazito kot živali, ki ves čas 
živijo zunaj. To pomeni, da 
nimajo dovolj podlanke, ki bi 
jih grela v mrazu. Predvsem 
so na udaru kratkodlaki psi, 
pasme brez podlanke, majh-
ni, mladički, starejši in bolni 
štirinožci. Drugače je, če živa-
li oblačimo, ko to ni potreb-
no. Zakaj to ljudje počnejo, 
je težko reči,« na vprašanje, 
ali živali potrebujejo oblačila, 
odgovarja Petra Mohar, univ. 
dipl. biologinja iz Društva za 
zaščito živali Ljubljana, in 
dodaja, da je meja med razu-
mnim in nesmiselnim obla-
čenjem hišnih ljubljenčkov 
zgolj dobrobit živali. Če to 
lastnik oblači zato, da bi ji 
omogočil boljše prenašanje 
zunanjih vremenskih razmer, 

je to ne samo sprejemljivo, 
temveč nujno.

Nepotrebno in nesmiselno
Kakršno koli oblačenje zgolj 
z namenom zabave pa je pov-
sem nesmiselno. »Živali zelo 
dobro razumejo norčevanje 
in posmeh, zato jih človeške 
reakcije na njihova 'zabav-
na' oblačila spravljajo v stres 
in nelagodje. Nekatere to 
res prenašajo bolje kot dru-
ge, a šemljenje naj ostane v 
domeni ljudi,« pretiravanje 
označuje Moharjeva, ki ugo-
tavlja, da pri nas za zdaj še ni 
opaziti smernice šemljenja 
živali. »Seveda obstajajo po-
samezniki ali skupine, ki to 
počnejo, vendar to na srečo še 
ni pretirano razširjeno. Pre-
pričani pa smo, da bi veliko 
ljudi to prenehalo delati, če 
bi vedeli, kako se njihova ži-
val ob tem počuti.« Tako trka 
na vest lastnikov in vsakršno 
nepotrebno oblačenje živali 
odsvetuje, če gre za zaščitna 
oblačila, pa naj bodo z njimi 
primerno pokriti problema-
tični deli telesa. Pri psih so 
to vsekakor sklepi (predvsem 
rame in kolki), trebušni del 
in hrbet (zlasti ledveni del). 
Oblačilo naj se ljubljenčku 
lepo prilega, da ga varuje tudi 

pred vetrom, vendar naj ne 
bo pretesno.

pri nas le uporabna
Da šemljenju živali v Sloveniji 
nismo naklonjeni, dokazuje 
tudi dejstvo, da je na spletu 
ogromno tujih ponudnikov 
kostumov, ki naj bi jih ko-
smatincem nadeli za noč ča-
rovnic, kostumov za pusta pa 
dejansko ni. Tudi ekipa Čili 
pasje mode, katere ponudba 
spletne trgovine obsega obla-
čila za pse, nam je zaupala, 
da pustnih kostumov za ži-
vali nimajo in da je njihovo 
glavno poslanstvo prodaja 
funkcionalnih oblačil, ki va-
rujejo pred mrazom, vlago in 
umazanijo. Ta so narejena iz 
materialov, v katerih se psi 
lahko normalno gibajo in so 

udobni ter topli, kar je pozimi 
ključno. Seveda je prisoten 
tudi estetski element, ven-
dar sta v prvi vrsti pomembna 
zaščita in udobje psa. Obla-
čila morajo biti preprosta 
za vzdrževanje in pralna v 
pralnem stroju. Priporočajo, 
da pri pranju ne uporabljamo 
mehčalca, ki zaradi vonja psa 
lahko moti.

Naj prevlada razum
Kot že rečeno, pust še ni zako-
rakal v svet živali. V njihovo 
korist upamo, da bo tako tudi 
ostalo in da ne bodo – naše-
mljene v superjunake ali di-
nozavre – preganjale zime. 
Prav zato vsem lastnikom 
polagamo na srce: hišnim 
ljubljenčkom ni za pustne 
norčije prav nič mar.

Ne smešite jih
Kakršno koli oblačenje živali zgolj zaradi zabave je povsem nesmiselno

Kostumov ne marajo
Pri šemljenju bi po besedah Petre Mohar sicer težko 
govorili o mučenju živali, saj tega ljudje ne počnejo iz 
zlobe ali malomarnosti. Oblačenje hišnih ljubljenčkov v 
takšne in drugačne pustne kostume tudi ne povzroča 
hudih telesnih ali duševnih bolečin, poskrbi pa za veliko 
neugodja, ki ga štirinožci občutijo, čeprav se njihovi 
lastniki tega ne zavedajo. Prav zato domače živali ne bi 
smele biti del pustnih povork.

Meja med 
razumnim in 
nesmiselnim 
oblačenjem 
hišnih 
ljubljenčkov je 
zgolj dobrobit 
živali.

Kužki niso za 
pustovanja.  
Foto Shutterstock

Pasja oblačila naj bodo udobna in funkcionalna.  
Foto Shutterstock

Petra Mohar iz Društva za zaščito živali Ljubljana  
Foto Boštjan Kozamurnik


