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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 
 
Besedilo Vilko Turk, predsednik Društva ljubiteljev ptičarjev 

Prvih 100 let DLP 
Leto 1921 – začetek organizirane kinologije na Slovenskem 
Na pragu preteklega stoletja Slovenci še nismo imeli nobene lovske ali kinološke (pasemske) 
organizacije, saj je bilo prvo društvo v okviru avstro-ogrske monarhije, ki se je ukvarjalo z vzrejo 
psov, ustanovljeno šele leta 1883. Postopoma, predvsem po prvi svetovni vojni, a se je med 
slovenskimi kinologi začela razvijati ideja o kinološkem organiziranju, ki se je že začelo v 
nekaterih delih Evrope.  
 



 
Besedilo Saša Volarič, fotografije arhiv DLP 

DLP – 100 let zgodovine  
Društvo kot svetel zgled in kažipot 
Proti koncu 19. stoletja se je začela slovenska narodna zavest hitro prebujati, kar je vplivalo 
tudi na razvoj slovenskega lovstva. Takrat pri nas nismo imeli nobene prave lovske in tudi ne 
kinološke organizacije. V takratni avstro-ogrski monarhiji je bilo leta 1883 na Dunaju 
ustanovljeno prvo društvo, ki se je ukvarjalo z vzrejo psov. To je bilo »Avstrijsko društvo za 
vzrejo psov«.  
 
 
Besedilo Goran Peršin, vodja knjige šolanih psov ptičarjev, fotografije arhiv DLP 

Knjiga šolanih psov ptičarjev  
Visoki standardi dela in vzreje 
V DLP so se že od samega nastanka kluba v letu 1921 zavedali pomena vodenja Knjige šolanih 
psov (KŠP) ptičarjev. O tem priča že pravilnik društva o preizkušanju ptičarjev »Določila o 
tekmah ptičarjev in španjelov«, ki jih je leta 1921 izdal Klub ljubiteljev ptičarjev.  
 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Marka Bručana 

Pogovor z Markom Bručanom 
»Več kot vsa priznanja in uspehi mi pomeni zaupanje« 
Velik ljubitelj psov že od otroka, ki je svojo ljubezen do njih najbrž podedoval po svojem 
stricu. Vodnik psa reševalca, ki s skupnimi močmi rešujeta življenja ljudi izpod ruševin doma 
in v tujini, izgubljene v urbanem in naravnem okolju. Uspešen tekmovalec na številnih 
svetovnih prvenstvih, mednarodni sodnik, član mednarodne organizacije IRO, nekaj časa član 
in vodja intervencijske enote MERP, zdaj vodja državne intervencijske enote za reševalne pse 
v državni enoti MUSAR; šola tudi pse pomočnike oz. vodnike gibalno oviranih oseb. Več kot 
vsa priznanja mu pomeni zaupanje v njegovo znanje in sposobnosti. 
 
 
Besedilo Živa Vandot, fotografije arhiv Kinološkega društva SAR.SI  

22. Talanov memorial  
V letu 2020 malo drugače 
Ravno v času, ko so bili ukrepi za zajezitev epidemije še dovolj sproščeni in malo pred njihovo 
novo zaostritvijo, je zaradi vaje SIP 1, ki je zasedla septemberski termin, tokrat v mesecu 
oktobru 2020 naše kinološko društvo SAR.SI, sestavljeno samo iz članov, ki si želimo postati 
vodniki reševalnih psov, in iz članov, ki jim je to že uspelo, s podporo Komisije za reševalne pse 
pri KZS, izpeljalo usposabljanje po vzoru vsakoletnega Talanovega memoriala.  
 
 
Besedilo Andrej Kerpan, predavatelj in mednarodni sodnik za coursing, mednarodni sodnik 
10. skupine FCI 

Naši uspehi v lure coursingu 
Preteklost, sedanjost in svetla prihodnost 



Lure coursing, ali kot pogovorno med seboj vedno govorimo skrajšano coursing, je pri nas 
zasidran že skoraj četrt stoletja. Tekmovalno smo šele zadnjih nekaj let naredili pravi preskok 
v kakovosti in posledično dosegli vrhunske rezultate. Prvo uradno tekmo v Sloveniji je pod 
okriljem FCI leta 2005 organiziral Slovenski klub za hrte.  

 
Besedilo Kristina Lovšin fotografije osebni arhiv Kristine Lovšin 

Pina Colada in 17 mladičkov 
Osebna izkušnja  
Pina Colada je naša nežna in prijazna dušica, stara dobri dve leti. Zelo je razigrana in včasih zna 
biti tudi nagajiva, a hkrati prijazna in čuteča. Z mojima sinovoma se zelo dobro razume in ne 
morejo drug brez drugega. Smo družina, ki obožuje konje in dela z njimi, in tudi Pina Colada 
obožuje njihovo prisotnost in družbo. Brez sramu povem, da je moj tretji otrok, in tako se tudi 
obnaša. Je polnopravni član družine. S svojimi vragolijami poskrbi za našo dobro voljo, in tudi 
ko pridem iz službe s težko glavo in slabe volje, me v sekundi nasmeji.  

 

Besedilo Ema Pogačnik, Veterinarska klinika za male živali Lesce 

Pes in lastnik pri veterinarju 
Prvi obisk mora biti za psa prijetna izkušnja  
Prvi obisk klinike je za pasjega pacienta in njegovega skrbnika zelo pomemben, saj dobita 
prvi vtis o zaposlenih na kliniki in njihovem odnosu do strank. Odnos vseh zaposlenih mora 
biti profesionalen, spoštljiv in prijazen, kajti le na ta način je mogoče ustvariti medsebojno 
zaupanje. 

 

Besedilo Majdi Kosi, fotografije lastni arhiv in Profimedia 

Naravno zdravi psi 
Kokosovo olje za pse – da ali ne? 
Ljudje že stoletja uporabljajo kokosovo olje v medicinske, prehranske in druge namene. Po 
vsem svetu je kokosovo olje poznano po svojih prednostih ter zdravilnih učinkih tako za ljudi 
kot živali. Med poznane pozitivne učinke za ljudi prištevamo uravnavanje metabolizma in 
telesne teže, uravnavanje delovanja ščitnice, protivnetno in protiglivično delovanje ter 
zmanjševanje verjetnosti krvno-žilnih bolezni. Podobne pozitivne učinke pa ima tudi za živali, 
saj je bogato z vitaminom E in srednjimi verižnimi trigliceridi (MCT), ki so zdravilni tudi za 
pse. Vendar pa so nedavne študije pokazale, da samostojno dodajanje kokosovega olja k 
prehrani ni primerno za vsakega psa.  
 

Besedilo Maja Turk, dr. vet. med., fotografije osebni arhiv Maje Turk 

Dan brez pasjega smrčka 
Po poti izgube in novega začetka 
To je bil verjetno največkrat izrečen stavek ljudi, ki jih poznam in ki so se soočili z izgubo 
svojega psa. Pa ne zato, ker si ne bi več želeli pasje družbe ali če hočete – obveznosti, ki jo 
kosmati družinski član prinaša. Pač pa zato, ker izguba tako zelo boli ... 
 



Pripravile Slavica Skalar, Željka Fon Zidar in Metka Bartol, fotografija arhiv JH 

Junior handling 
Kinološka disciplina za otroke in mladostnike 
Najboljši mladi vodniki psov z vsega sveta se vsako leto tradicionalno pomerijo v razstavljanju 
psov na sloviti angleški razstavi Crufts, in sicer v pestri mednarodni konkurenci. Od leta 2001 
se enakovredno vsem drugim mladim tekmovalcem ob bok postavijo tudi mladi tekmovalci iz 
Slovenije. Prvi slovenski predstavnik na Cruftsu je bil Marko Bonin. Največji uspeh pa je na 
Cruftsu leta 2001 dosegla Pia Adlešič kot absolutna zmagovalka na Cruftsu, v naslednjem letu 
pa je bila v finalu deseta. 
 

 
To in še veliko več zanimivega branja vas čaka v 1–2/2021 
številki Kinologa.  
Na razpolago bo od ponedeljka, 15. februarja 2021, na KZS in 
prodajnih mestih po Sloveniji. 
 


