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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 
 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Francija Balantiča 

Pogovor s Francijem Balantičem  
»Odmarkirati vse pse pod enakimi pogoji in pritiski« 
 
Zelo uspešno pot markerja je začel leta 1993 v Kinološkem društvu Kamnik. Po prvem stiku s psi in 

trdim delom s številnimi strokovnjaki, inštruktorji in tekmovalci v Sloveniji in iz drugih držav se je razvil 

v vrhunskega markerja, ki je doslej med drugimi odmarkiral osem svetovnih prvenstev in sodeloval pri 

pripravah slovenskih reprezentanc za nastope v Belgiji, Avstriji in Italiji, pa tudi pri pripravah na 

nastop svetovne prvakinje med belgijskimi ovčarji leta 2008. Zdaj sodeluje s KZS, kjer je zadolžen za 

razvoj slovenskega markerskega podmladka. Njegov najpomembnejši cilj na vseh tekmah je bil in še 

vedno je – markirati športno, torej odmarkirati vse pse pod enakimi pogoji. 

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije Katja Podgoršek in arhiv KD Ovčar Škofja Loka 

Intervju z Radom Pokornom 
»Vsaka tekma ima svojo zgodbo 

 

Rado Pokorn si življenja brez nemškega ovčarja in Kinološkega društva Ovčar Škofja Loka, kjer 

sodeluje kot inštruktor po programih IGP 1–3 in B-BH, kot vodja višje stopnje šolanja in polagalec 

sledi, ne zna več predstavljati, saj je srčno povezan z obema. Prav polaganju sledi se je v zadnjih letih 

najbolj posvetil. Sledi je polagal že na številnih prvenstvih, tudi svetovnih, kar mu je še posebej v čast. 

Tudi organizacija mednarodnih prireditev mu gre dobro od rok, zanje je prejel nešteto pohval tako 

udeležencev kot sodnikov. 

 

 

Pripravila Željka Fon Zidar 

Roman Rovanšek o kinologiji 
»Zanjo smo odgovorni vsi kinologi tega časa 
 
Pogovor začenjam s prepričanjem, da sva si oba edina v razmišljanju, da so bistvo kinologije psi, ne 

ljudje. Da prave kinologe povezuje skrb za pasme, skrb za vzrejo čistopasemskih psov in ohranjanje 

njihove vzreje v okvirih, kot smo jih prevzeli, in v okvirih današnjega življenja.  

 

 

Besedilo Živa Broder in Metka Bartol, fotografije arhiv KD Naklo 

Kinološko društvo Naklo 
Častitljivih 40 let uspešnega delovanja  
 

Kinološko društvo Naklo je decembra lani praznovalo 40 let zelo bogatega delovanja na vseh kinoloških 

področjih. V času ustanovitve leta 1979 v takratni kranjski občini, katere del je bila tedaj tudi sedanja 

  



občina Naklo, ni bilo nobene organizacije, ki bi se ukvarjala z organizirano kinološko dejavnostjo. 

Logična posledica skupine ljubiteljev psov je bila odločitev, da ustanovijo Kinološko društvo Naklo. 

 

Besedilo Mirko Flere, fotografije Joži Papež 

CACIT 2020 – Memorial T. Dreniga  
Najtežja organizacija doslej 
 
Četrtega in 5. julija 2020 je na domžalskem stadionu potekal CACIT 2020, poimenovan Memorial 

Teodorja Dreniga. Kljub številnim omejitev zaradi covida-19 sta se vztrajnost in močna volja 

organizatorja obrestovali. 

 

Besedilo in fotografije Jožef Verčko 

Tekma v delu po krvni sledi  
XXVI. samostojna državna tekma v LD Sinji Vrh 
 
DVK za krvosledce vsako leto v mesecu juniju skupaj z enim LKD in LD organizira samostojno državno 

preizkušnjo po krvni sledi. Letos je bila XXVI. samostojna državna preizkušnja po krvni sledi načrtovana 

za 30. maj v organizaciji skupaj z LKD Bela krajina in LD Sinji Vrh v lovišču LD Sinji Vrh.  

 

Besedilo in fotografiji dr. Mojca Cerovšek, dr. vet. med. 

Naravna zaščita pred klopi 
Zaščita od znotraj in od zunaj 
 
Topli dnevi so v polnem zamahu in sončni žarki kar sami vabijo na sprehode v naravo. Kaj je lepšega 

kot s kužkom raziskovati gozdne poti, se nadihati svežega zraka in za trenutek pozabiti na vse skrbi. V 

gozd se odpravljamo pomirjeni, saj kužka redno oskrbujemo s kemičnimi sredstvi, ki naj bi ga uspešno 

zavarovala pred klopi. V prejšnji številki smo si pogledali, zakaj moramo biti previdni pri uporabi teh 

kemičnih sredstev, ker le niso povsem nedolžna. Mogoče smo celo začeli razmišljati o rešitvah, ki so za 

psa prijaznejše. V tem prispevku si bomo pogledali, kako še lahko poskrbimo za zaščito pred klopi, brez 

da bi našega kosmatinca obremenjevali z insekticidi.  

 
Besedilo Urška Grahek, dr. vet. med., certificirana BICOM terapevtka, fotografije 
https://unsplash.com/s/photos 

Vpliv čustev na zdravje psov 
Živali so čuteča bitja 
 
Državni zbor je letos marca končno sprejel spremembo Stvarnopravnega zakonika, da se živali 

opredeli kot čuteča živa bitja. »Živali so čuteča bitja. Če jih zanemarjamo, trpijo. Če jih udarimo, jih 

zaboli. Če z njimi lepo ravnamo, so nam hvaležne,« je pomen sprememb Stvarnopravnega zakonika 

argumentirala poslanka, ki je predlagala zgoraj omenjene spremembe.  

 
Besedilo Tim Šteferl 

Pasja kuga 
Visoka precepljenost psov v Sloveniji 

https://unsplash.com/s/photos


 
Pasja kuga (angl. Distemper, nem. Staupe) je ena najnevarnejših in najbolj nalezljivih virusnih bolezni 

psov. Bolezen naj bi v 17. stoletju iz Peruja v Evropo prinesli Španci, danes pa je razširjena praktično po 

vsem svetu. V razvitem delu sveta jo zaradi visoke precepljenosti domačih psov srečamo redko, še vedno 

pa kroži v populaciji divjih živali in grozi, da bo ob upadu precepljenosti spet izbruhnila med domačimi 

psi. Zaradi velike podobnosti s človeškimi ošpicami bi pasjo kugo malo v šali lahko označili kar za »pasje 

ošpice«.  

 

Več o teh temah in še vse drugo si lahko preberete v 7–8 2020 številki Kinologa. 

Na razpolago bo od četrtka, 15. AVGUSTA 2020, na KZS in prodajnih mestih po Sloveniji. 

 


