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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Andreje Čučnik 

Pogovor z Andrejo Čučnik  

»Niti na sprehod ne znam iti brez psa« 

 

Kjer so bostoni in bokserji, tam je tudi Andreja. Ali kjer so psi ne glede na pasmo. Še posebej 

na razstavah. Nepogrešljiva. Prepoznavna po glasu, načinu pripovedovanja in poznavanju 

pasem, besed ji nikoli ne zmanjka. Živi za pse, predvsem za omenjeni pasmi. Družabna, 

vedno nasmejana in dobre volje. Nezahtevna, a vztrajna in dosledna. Kar se odloči, to 

uresniči. Svoje bogato znanje posreduje mladim vzrediteljem in novopečenim lastnikom 

psov. Prav kinološko znanje, ljubezen do psov in druženja ji omogočajo življenje, kakršno ima 

rada.  

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Jelke Simčič 

Pogovor z Jelko Simčič 

»Moja kinologija« 

 

Kinologinjo, kakršna je gospa Jelka Simčič, danes le še težko najdeš, nekaj zaradi njenega 

dolgoletnega kinološkega staleža, nekaj zaradi dejstva, da v dobro kinologije pove vse brez 

dlake na jeziku, predvsem pa zaradi izredne širine in globine njenega kinološkega znanja. Kar 

nekaj križcev za kinološke zasluge bi si lahko pripela, a je to ne zanima preveč. S svojimi 

mislimi je usmerjena v prihodnost kinologije, v kinološko znanje, ki se ji zdi od vsega 

najpomembnejše. In tako kot je sledila svoji kinološki poti, tako sledi tudi tok njenih misli v 

tem intervjuju. Takole nam je povedala. 

 

Besedilo Andreja Novak in serija Pogled v preteklost  

Lady Greyhound 

Marketinška ikono svojega časa 

 

Bila je pred svojim časom – model, ikona –, ki je imela osebno asistentko, svoje čartersko 

letalo in nemogoče natrpan urnik, ki je zahteval 25.000 milj letnih potovanj, obiske Bele hiše 

in nešteto intervjujev. 

Pa vendar – bila je tudi PES. Predstavljamo vam Lady Greyhound, eno najuspešnejših 

oglaševalskih ikon vseh časov v zgodovini agencije Madison Avenue. 

 

Besedilo in fotografije Miran Marš 
Vloga markerja IGP  

Nujno za šolanje športnih službenih psov  

 



Delo v obrambi je eden od najpomembnejših členov pri šolanju športnih službenih psov, to 
pa predvsem zato, ker močno vpliva oz. doprinese k razvoju delovnega psa pa tudi k vzreji 
delovnih psov. Zato mora marker pri svojem delu s psi upoštevati vsakega psa posebej in 
delati v skladu z njegovo gensko zasnovo, delovnimi sposobnosti in njegovo pripravljenostjo 
za delo, ki pa je odvisno tudi od same pasme psov. 

 

Besedilo Gordana Zupanc, fotografije Matjaž Zupan 

Barve čov-čovov 

Kombinacije so zahtevne, a hkrati tudi zabavne 

 

Tako kot je pasma čov-čov nekaj posebnega zaradi modrega jezika, strme okotenosti in 

zanimive osebnosti, je zanimiv tudi nabor barv. Sicer so v osnovi enobarvni, vendar se barvna 

paleta razprostira od črne in modre barve, prek množice rdečih odtenkov, srnine in krem 

barve do skoraj bele barve dlake. Čov-čovi so večinoma dolgodlaki, imamo pa tudi 

kratkodlako različico, ki je čisto enakovredna in se ocenjujejo skupaj. Danes bom poskusila 

razložiti vsaj delček skrivnosti barv čov-čovov. Morda se vam bo prispevek zdel malo 

naporen, zato vam svetujem, da ga preberete dvakrat – potem vam bo vse postalo bolj 

jasno.  

 

Besedilo Željka Fon Zidar 

Africanisi 

Avtohtoni psi Afrike 

 

Ko je Vasco da Gama s portugalskimi ladjami 8. novembra 1497 dosegel Sv. Heleno, so tam 

Portugalci naleteli na pse pastirjev Khoisan. Začudeno so ugotovili, kot je napisal Vasco da 

Gama, »da so prav taki kot njihovi psi na Portugalskem in tudi lajajo enako …«. Niti besedice 

ni bilo napisanega 

 o tem, da bi Portugalci s seboj pripeljali svoje pse, in zato je jasno, da je šlo za afriške 

avtohtone pse. 

 

Besedilo Mojca Cerovšek, dr. vet. med. 

Klopi in kemična sredstva 

Porast kožnih obolenj pri psih 

 

S toplimi žarki na plano pokukajo tudi mali prebivalci te zemlje, za katere si ne želimo, da bi 

se družili z našimi psi. Govorim seveda o klopih, ki so zagotovo v samem vrhu seznama 

sovražnikov našega kužka. Gonja proti njim je velika in na razpolago imamo vedno več orožij 

farmacevtske industrije, ki nam jih prijazno lahko posreduje naš veterinar.  

V skrbi za našega kosmatinca si beležimo opomnike, da ja ne zamudimo dneva, ko preneha 

zaščita kemičnega sredstva in že dodamo svež odmerek. V pravi poplavi proizvodov in mnenj 

veterinarjev lahko postanemo zmedeni, če področje začnemo preiskovati sami. Kateri 

preparat je najboljši? Kako pogosto odmerjati? Ali lahko s tem škodim svojemu psu? 



Obstajajo naravne rešitve? V naslednjem prispevku bom orisala svoj pogled na to 

problematiko. 

 

Besedilo Hana Loverčič, uredila Katja Podgoršek, fotografije Ana Kete 

Miofascialne prožilne točke  

Masaža in terapija teh točk pri psih 

 

Športni psi, tako kot atleti, za doseganje vrhunskih rezultatov trdo delajo. Močan poudarek je 

na treningih, prehrani, preventivni in paliativni skrbi z namenom, da pes dosega svoj 

maksimalni potencial: da hitreje teče, višje skače in pravilneje izvaja tehnično zahtevne 

manevre.  

 

Besedilo Tina Štifter, podjetje Magus-terapija d.o.o. 
Elektromagnetna terapija  
Lajšanje bolečin z blazino Magus 

Ko našega psa nekaj boli, bi lastniki storili vse, da bi mu bolečino olajšali. Z leti, ko se pes 
stara, ga mučijo raznovrstne težave, ki mu povzročajo različno hude bolečine. Poškodbe pri 
psih so prav tako pogost pojav, ko je lajšanje bolečin nujno potrebno. 
V prispevku so opisane različne bolezni, ki psu povzročajo bolečino, ter vrsta terapije, ki se je 
pri lajšanju bolečin izkazala kot zelo učinkovita metoda. 

 
Besedilo Urška Grahek, dr. vet. med., certificirana BICOM terapevtka 

Prehrana in bioresonanca 

Ovire so različne prehranske intolerance in alergije 

 

Bioresonanca se uvršča med energijske metode, v sklop komplementarnega zdravljenja. Je 

naravna in neinvazivna metoda, ki jo lahko uporabljamo v diagnostične in zdravilne namene 

pri različnih vrstah živali. Ker bioresonanca izvaja celosten (holističen) pristop pri obravnavi 

posamezne živali, je pomemben del bioresonančne obravnave tudi prehrana.  

 

Več o teh temah in še vse drugo si lahko preberete v 5–6 2020 številki Kinologa. 

Na razpolago bo od petka, 12. JUNIJA 2020, na KZS in prodajnih mestih po Sloveniji. 

 


