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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 

 
Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv dr. Maje Sušec 

Dr. Maja Sušec 
»Zame so psi kralji« 

Od leta 2019 je dr. Maja Sušec aktivna članica Upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije. S 

psi se je spoznala že kot otrok, njen oče je bil lovec, tako da je vseskozi živela z njimi. Nekako 



so ji zlezli pod kožo in je najbolj srečna, če je lahko v njihovi družbi, tudi med opravljanjem 

delovnih obveznosti. Sicer pa jo poznamo kot razstavljavko, sodnico, organizatorko razstav, 

ukvarjala se je tudi s terapijo s pomočjo živali v zavodu PET, za prihodnost pa ima v načrtu še 

vzrejo nemških ovčarjev in poglobitev znanja o pasji psihologiji ter terapevtskih zmožnostih 

psov.  

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Maruše Podjed 

Maruša Podjed 
»Psi so najboljši učitelji, le dovoliti si je treba učiti od njih« 
Maruša Podjed sama sebe opiše kot veliko ljubiteljico živali, veterinarko in odvisnico od 

agilityja. Odkar se spominja, je obsedena z živalmi, zato močno verjame, da se s to ljubeznijo 

rodiš. Psi so ji kot zrak, brez katerega ne bi mogla dihati. In iz vsakega poskuša izvleči kar 

najboljše in kar največ. Nikoli ne odneha. Zaradi njene trme in vztrajnosti so ji prav 

najzahtevnejši psi največji izziv. Njen največji vzor je prav njena prva psička Kaili, ki kljub 

starosti še vedno dokazuje, da se zmore vse, v kar verjameš. In Maruša še kako verjame v 

pse. 

 

Pripravila Anja Gluvić, fotografije osebni arhiv Tilna Strmška 

Tilen in Lynn 
Odlična v canicrossu 
Tilen Strmšek, 27-letni športni navdušenec, je v Sloveniji eden najboljših tekmovalcev v 
canicrossu. Poleg redne službe je v popoldanskem času tudi nogometni trener mlajših 
selekcij pri lokalnem nogometnem klubu, večino prostega časa pa preživi s svojo psičko Lynn. 
Skupaj hodita na dolge sprehode, v hribe in tečeta po gozdovih. Lynn se lahko pohvali, da je 
že osvojila vrhove, kot sta Triglav in Grintovec. Kar nekaj časa pa se že z velikim navdušenjem 
ukvarjata z vlečnimi športi, in sicer s canicrossom in z bikejoringom. Na tekme v tem 
kinološkem športu hodita po vsej Evropi, na njih pa dosegata odlične rezultate.  
 
Besedilo in fotografije Mateja Slapnik, fotografije Maja Olup 

Kity z učenci v šoli 
Izkazovanje njihovega veselja je treba doživeti 
Vedno se vse začne z idejo. Tudi moja pasja zamisel je bila sprva le-to. Več kot deset let sem 
jo gojila. Kako bi pripeljala psa na svoje delovno mesto in popestrila svoje delo z njegovo 
pomočjo.  
Sem profesorica defektologije. Delovno pot sem začela na osnovni šoli s prilagojenim 
programom, nadaljevala v razvojnem oddelku vrtca, trenutno pa delam na osnovni šoli kot 
učiteljica za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami. V 24 letih delovne 
dobe sem se srečala z otroki, ki imajo težjo, težko, zmerno, lažjo motnjo v duševnem razvoju 
in še vse druge motnje, kot so cerebralna paraliza, slepota, gluhota, avtizem … Trenutno 
delam z učenci, ki imajo različne razvojne motnje in učne težave.  
 
Besedilo Boris Šef, mednarodni sodnik za delo službenih psov in sodni izvedenec za 

kinologijo 

Psi razkrivajo covid-19  



Kako izpostavitev bolezni vpliva na pse 

Zadnje odmevno vprašanje v svetu kinologije, na katerega si prizadevajo odgovoriti številni 

znanstveniki, veterinarji in trenerji psov širom po svetu, je, ali psi lahko odkrijejo oziroma 

zavohajo virus covid-19. Splošno znano je, da so psi nepogrešljiv člen pri odkrivanju mamil, 

eksploziva, raka, kot spremljevalci slepim, invalidom itn. Iz tega izhaja teza, da bi potencialno 

psi lahko odkrili virus covid-19 pri ljudeh še pred začetkom kazanja fizičnih znakov. Kaj pa 

psi? 

Besedilo Katarina Gornik, Zavarovalnica Triglav 

Pasje zavarovanje 

Zakaj in kako zavarovati svojega psa? 

Če imate doma psa, potem se gotovo strinjate, da je življenje s pasjim prijateljem nekaj 
najlepšega. A imeti psa pomeni tudi veliko obveznost in odgovornost. Ko vaš pes zboli ali pa 
povzroči škodo, precej hitro nastanejo nepredvideni stroški, ki so lahko zelo visoki, sploh če 
pes potrebuje zdravljenje. Da vam v trenutkih, ki so že sami po sebi polni skrbi, ne bi bilo 
treba razmišljati še o stroških, psa lahko zavarujete. 
 

Besedilo Patrik Zupanič 

Tekme z vlečnimi psi 
Letos zaradi izrednih razmer malce drugače 

Poletni in jesenski del sezone tekmovanj z vlečnimi psi je bil tako kot vsi drugi športi letos 

zaradi stanja v zvezi s koronavirusom zelo okrnjen. Odpadla so vsa velika tekmovanja, zato je 

bilo kar težko najti motivacijo za redne in usmerjene treninge. Kljub vsemu pa smo uspeli 

tekmovati na nekaj odlično pripravljenih tekmah tako v Sloveniji kot tujini. 

 

Besedilo Živa Vandot, za KD SAR.SI, fotografije arhiv SAR.SI 

Razširjena vaja SIP-1 

Akcija Skupine za iskanje pogrešanih oseb v Ljubljanski regiji 

Vodniki reševalnih psov, ki so člani Enote reševalnih psov Slovenije in delujejo v okviru 

Komisije 

za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije ter imajo opravljen najmanj izpit prve stopnje za 

iskanje pogrešanih oseb v naravi (RH-FL/A), morajo vsako leto opraviti preizkušnjo za uvrstitev 

v Skupino za iskanje pogrešanih oseb pri Kinološki zvezi Slovenije. Skupina za iskanje 

pogrešanih oseb, krajše SIP, je prostovoljna enota, del Sil za zaščito reševanje in pomoč Uprave 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje.  

 

Besedilo Jernej Korenčič, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega 

barja, fotografije arhiv ZOLB 

Povečan obisk narave  
Ljubljansko barje in neodgovorni pasji sprehajalci  



Čeprav zaznavamo stopnjevanje obiskov že kar nekaj let, pa so zdajšnje »koronavirusne« 

razmere na določenih površinah zunaj mesta že prav kaotične. Posebej oblegani so kraji 

»zelenih pljuč« v neposredni bližini večjih mest, med katerimi prav gotovo izstopa Ljubljana.  

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

Energijske blokade  

Ovire na poti do ozdravitve 

Ko imamo opraviti s kroničnimi boleznimi, se včasih zgodi, da je pot do ozdravitve daljša kot 

po navadi. Čeprav tudi v teh primerih žival občuti izboljšanje ter lastnik opazi, da se njegov 

pes bolje počuti, do popolne ozdravitve ne pride oziroma dosežemo nek nivo, naprej pa 

nekako ne gre po naših pričakovanjih. Rešitev v teh primerih je, da stopimo korak nazaj in se 

znova usmerimo v iskanje t. i. terapevtskih oziroma energijskih blokad, ki lahko predstavljajo 

ovire na poti doseganja ozdravitve. 

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

Strokovni pregled Eva Laznik, dr. vet. med. 

Infekcije s koronavirusi  
Ali se lahko okužijo tudi psi 
Pandemija virusa SARS-CoV-2 je dodobra pretresla in ohromila življenje po vsem svetu. Razen 
virusov SARS-a in MERS-a koronavirusi pri ljudeh niso povzročali večjih težav. Večjo pozornost 
smo jim namenjali prav v veterinarski medicini, saj pri različnih vrstah živali povzročajo težja 
obolenja. 

Pripravila Željka Fon Zidar, besedilo Pia Šerjak 

Pia Šerjak 
»Psi so moje življenje. Oni so moj navdih, oni so meni vse …« 
Ko sem zadnjič srečala Pio Šerjak, je štela deset let … Ne gre mi v glavo, kako je čas hitro minil, 
kako je iz dekletca zraslo dekle. Še živo imam v očeh njeno takratno podobo, njene svetle laske, 
živahen in nagajiv pogled, spomnim se njenih risb, in risba tulipana, ki mi jo je podarila, je še 
vedno pripeta ob moji delovni mizi … Tako je pač! Čas beži, otroci rastejo. Nam pa, kot bi se v 
določenem trenutku leta ustavila. In prav to mi je v kinologiji najbolj všeč: toliko lepih 
spominov, ne samo na nepozabne razstave, potovanja na pasje dogodke, tudi na otroke, ki so 
čez noč zrasli v odrasle, tudi na kolegice in kolege, na druženje s katerimi me vežejo nepozabno 
lepi spomini. Ja, vse to je del kinologije, to je dar kinologije nam vsem, ki smo ji zvesti dolga 
leta. Pa naj zveni še tako sentimentalno! Tako je. 
 

 

To in še veliko več zanimivega branja vas čaka v 11–12/2020 številki 

Kinologa.  

Na razpolago bo od srede, 16 DECEMBRA 2020, na KZS in prodajnih 

mestih po Sloveniji. 
 


