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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 
 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Jožeta Vestra 

Jože Vester 
Veteran slovenske kinologije 

Vedno nasmejan in dobre volje. Leta 1972 se je kot pripravnik za kinološkega sodnika zaposlil pri KZS 

in v funkciji sekretarja ostal vse do upokojitve leta 1990. Bil je uspešen učenec, ki se je razvil v 

vsestranskega kinologa. Bil je med pobudniki lovskega krvosledništva na Gorenjskem in v slovenskem 

prostoru, kot aktiven kinološki sodnik je vzgojil generacije dobrih kinologov, ki skrbijo za visoko raven 

slovenske lovske kinologije. Vedno je bil pripravljen priskočiti na pomoč s svojimi krvosledci, bil je in še 



vedno je svetel zgled dobrega lovca, kinologa in predvsem človeka. Njegov prispevek k napredku 

slovenske kinologije je ogromen.  

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Alenke Černe Sedej 

Alenka Černe Sedej 
Naša zakonodaja ni prijazna do vzrediteljev 

Organizatorka razstav, tako mednarodnih kot evropskih, ocenjevanj zunanjosti in vzrejnih pregledov, 

mednarodna sodnica za štiri skupine psov po FCI, vodja prireditev, strokovni vodja, vzrediteljica in 

razstavljavka, aktivna strokovna sodelavka KZS, predvsem pa ljubiteljica psov … to je Alenka Černe 

Sedej. Njene vloge se nenehno spreminjajo, vse opravi z odliko. Kljub številnim oviram, ki jih bo še 

morala prehoditi KZS, je prepričana, da našo kinologijo z združitvijo moči vseh, z medsebojnim 

sodelovanjem in spoštovanjem čaka lepa prihodnost.  

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije zasebni arhiv Daniele Risdan 

Daniela Risdan 
»Ničesar ne obžalujem in ničesar ne bi spreminjala«  

Lastnica pasjega salona 5 PET STARS, ki je pravi spa za pse, še posebej specializiranega za nego 
razstavnih psov po pasemskih standardih FCI, predstavnica IGA v Sloveniji s certifikatom A, torej 
najvišjega kakovostnega razreda v vseh tehnikah nege dlake, pobudnica akcije in ustanoviteljica 
skupine Friziram psa od doma, s katero so želeli pomagati lastnikom psov s koristnimi video vsebinami 
o osnovni negi psov doma v času koronakrize, ko niso mogli s svojim psom do frizerja, sodnica treh 
pasemskih skupin FCI, odlična vzrediteljica, razstavljavka, izvajalka izobraževanj na kinološko tematiko, 
mentorica mladim bodočim frizerjem in na sploh ljubiteljica narave ter umetnosti … vse to je Daniela 
Risdan. 
 
Besedilo Dejan Milakovič 

Delovni sibirski husky  
Delovna genetska zasnova in ne zunanja podoba 

Kar 21 let pred tem, ko je American Kennel Club (AKC) priznal sibirskega psa kot pasmo, je ta začel 

počasi prodirati kot tekmovalni pes na Aljaski. Prvič so sibirski psi pritegnili pozornost ljubiteljev pasjih 

vpreg leta 1909 na legendarni pasji dirki All Alaska Sweepstake, kjer so psi Williama Goosaka osvojili 

tretje mesto. Ti takrat še nepoznani psi so pritegnili ogromno zanimanje še enega tekmovalca, in sicer 

Foxa Ramsaya.  

 

Besedilo in fotografije Maja Turk, dr. vet. med. 

Starodavne metode zdravljenja  
Pomagajo lahko tudi živalim 

 

Vrnimo se v čas kakih 1700 let pred našim štetjem na Kitajsko. Iz tistega časa namreč izhajajo prvi znani 

zapisi o zdravljenju z akupunkturo. Prvi zapisi o zdravljenju živali pa so nastali kakih 1000 let pozneje. 

Akupunktura je najbolj znana metoda tradicionalne kitajske medicine, ta pa vključuje še funkcionalno 

gimnastiko oziroma terapijo z gibanjem, terapijo s prehrano in zelišči ter terapevtske masažne tehnike, 

ki se danes uspešno uporabljajo tudi v veterini. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/659869588157406/


Besedilo Tim Šteferl, študent 5. letnika Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani 

Strokovni pregled prispevka Eva Laznik, dr. vet. med. 

Okužba s herpesvirusom  
Znaki sistemske bolezni v prvih devetih dneh po okužbi 

Pasji herpesvirus predstavlja najpogostejši infekcijski vzrok za pogin novorojenih psov. Za mladiče v 

prvem tednu starosti je okužba načeloma smrtna in lahko povzroči izgubo večjega števila mladičev ali 

pa kar celotnega legla, pri odraslih psih pa poteka z blagimi znaki ali v klinično nezaznavni obliki. 

 

Besedilo Urška Grahek          

Priprave za zimo 
Jesen – čas čudovitih barv in priprav na hladnejše dni 

Jesen je čas, ko nas z vseh strani zasipajo z novicami, češ da je zdaj čas, da se pripravimo za zimo. 

Številne in najrazličnejše revije za zdravo življenje, radijske in televizijske oddaje, reklame, ki jih 

vsakodnevno prejemamo v naše poštne in elektronske nabiralnike, nam ponujajo različne nasvete. 

Rdeča nit vseh teh pa je, da moramo okrepiti svoj imunski sistem. Dejstvo je namreč, da se oslabel 

imunski sistem dejansko težje upira okužbam, katerim smo izpostavljeni v jesenskem, predvsem pa 

zimskem času.  

 

Besedilo in fotografije Mateja Lukežič 

V nove dni z novimi idejami 
Novim razmeram prilagojeni programi za otroke  

Za letošnje leto bi lahko rekli, da je v znamenju različnih preizkušenj predvsem zaradi nastale situacije, 

povezane z novim virusom. Ta je globoko zarezal v našo kulturno in umetniško delovanje, nas omejil, 

postavil na preizkušnjo in prisilil, da iščemo nove možnosti in priložnosti za delovanje, ki pa vedno kljub 

trudu niso na voljo. Otežil in omejil pa je tudi pedagoško delo z otroki na področju kulture, kakršnega 

smo bili vajeni dotlej.  

 

Besedilo in fotografija Eva Kastelic, vzrediteljica in razstavljavka  

Z mladičkom na prvo razstavo 

Koristi tudi za poznejši čas 

 

Vse več vzrediteljev in lastnikov psov se odloča za pasje razstave, še vedno pa med njimi veliko tistih, 

ki na novo vstopajo v svet pasjih razstav, misli, da so razstave primerne samo za odrasle, že razvite, 

trenirane ter izoblikovane pse. V tem članku bi rada predstavila razred mladičkov in zakaj je na 

razstavo zaželeno pripeljati že mladičke, kaj je pri tem pozitivnega in kaj gre lahko narobe.  

 

To in še veliko več zanimivega branja vas čaka v 9–10 2020 številki Kinologa.  
Na razpolago bo od sobote, 10. OKTOBRA 2020, na KZS in prodajnih mestih po Sloveniji. 


