
Vsebina Kinolog 3–4 2021 
 

   

3 Uvodnik 

4 Novice 

6 Kinološko društvo Ljubljana 

9 Jubilant g. Miroslav Zidar 

12 Pogovor z Andrejem Kerpanom 

16 Pogovor z Jano Čarman 

20 Online razstava bokserjev 

22 Srce za bulle 

26 Lov na divje prašiče 

27 Novice iz pisarne 

33 Pasma: Alpski brak jazbečar 

41 Naši veterani: Cori 

42 Kralj med kraškimi ovčarji 

44 Caravan hound  

46 Psi in šolanje 

48 Delo z nosom 

50 Oprema pri vlečnih športih 

52 Pomladne radosti z našim psom 

54 Olika kot se šika  

56 Z naravo proti klopom 

58 Gibalni sistem psa 

60 Težave v ustni votlini 

64 Brahicefalične pasme 

66 Kastracija in sterelizacija 

68 Schusslerjeve mineralne soli  

71 Mladi kinolog: Mami, jaz bi pa kužka 

 
 

Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov: 
 
Besedilo Katja Skulj, Andrej Vilar, Mirko Flere in Peter Dovč, fotografije arhiv KD Ljubljana 

Kinološko društvo Ljubljana 

Naslednik prvega športno kinološkega društva v Sloveniji 

Kinološko društvo Ljubljana je naslednik Kluba ljubiteljev športnih psov, ki je prvo, in sicer že 

leta 1922 ustanovljeno športno kinološko društvo v Sloveniji. V začetnih letih njegovega 

delovanja je pomembno vlogo odigral nestor slovenske kinologije Teodor T. Drenig, ki je s 



svojim delovanjem na nacionalni in mednarodni ravni postavil temelje kinologije v Sloveniji 

in tudi v tedanji Kraljevini Jugoslaviji.  

Pripravil Roman Rovanšek, podpredsednik KZS  

Jubilant Miroslav Zidar  
Iskrene čestitke za 80. rojstni dan! 

Dne 14. aprila 2021 je praznoval svoj 80. rojstni dan naš mednarodno priznani kinološki sodnik 

Miroslav Zidar. Ob njegovem častitljivem jubileju sem se odločil, da ga zaprosim za pogovor. 

Zelo sem bil vesel, da se je Miroslav strinjal z menoj. Pogovor je potekal v zelo prijetnem 

vzdušju, zaznati je bilo, da je Miroslav še v zelo dobri kondiciji, da zna biti tudi hudomušen, 

predvsem pa njegovo pripovedovanje o bogatih kinoloških izkušnjah pove res veliko.  

 

Pripravila Metka Bartol 

Pogovor z Andrejem Kerpanom 
»Skrbnikova največja nagrada je prešeren pasji nasmeh« 

Razstavljavec, tekmovalec v lure coursingu, mednarodni razstavni sodnik za 10. skupino FCI 

in tudi v lure coursingu, predvsem pa človek, kateremu srce bije za pse, ne samo njegove, 

tudi tuje. Njegove tri psičke ne morejo živeti brez njega, on ne brez njih. Posvetil jim je svoje 

življenje. Tudi kot sodnik najprej poskrbi za varnost psov. V kinologiji si naprej prizadeva za 

dobrobit psov, drugo ni tako pomembno, pravi. 

 

Pripravila Metka Bartol, fotografije osebni arhiv Jane Čarman 

Pogovor z Jano Čarman 
Predana psom in otrokom 

Tale intervju se bere kot »kinološka antologija«, projektov, ki jih je zasnovala in izvedla 

profesorica Jana Čarman s svojimi psi, je preveč, da bi jih lahko vse našteli v uvodu. Za svoje 

delo je resda dobila priznanje Kinološke zveze Slovenije, a bolj kot to se mi zdi, da jo žene 

predvsem neka notranja sila, ki želi le, da se otroci in psi dobro počutijo v družbi drug 

drugega in si pomagajo brez očitanj. Kajti ko govori o otrocih in psih, je v glasu čutiti posebno 

energijo, poseben žar. 

 

Pripravila Željka Fon Zidar  

Srce za bulle 
Temna stran človeštva – zloraba psov za boje  

Današnja vsebina ima prav poseben namen. Da kinologi in ostala javnost odpremo oči in se 
soočimo s problematiko, ki še vedno obstaja tako pri nas kot tudi v sosednjih deželah. Ljudje 
se radi predstavljamo kot prijatelji psov. Vendar zgodovina govori tudi o temni strani tega 
prijateljstva, o psu kot predmetu zlorabe.  
 
 



Besedilo Sebastjan Jenko, fotografije arhiv KD Naklo 

Psi in šolanje 
Začnemo čim prej 

Čeprav se že dolgo časa poudarja pomen šolanja psa na vseh nivojih, še posebej mladička, še 

vedno veliko lastnikov svojih štirinožnih prijateljev ne pripelje v pasjo šolo. Prepričanje, da jih 

sami lahko naučijo vsega potrebnega, je največkrat zgrešeno. Znanja, ki jih vodnik pod 

vodstvom izkušenih inštruktorjev dobi v pasji šoli, ne glede na vrsto (mala šola, osnovni tečaj 

…), so za prijetno sobivanje s psom nujna in nenadomestljiva. 

 

 
Besedilo Jana Gams, dr. vet. med., CCRP, fotografije Anja Troha 

Gibalni sistem psa 
Steber nosilnosti, pogon in gibčnost v enem 
Štirinožna hoja in atletsko telo psom omogočata izjemne telesne sposobnosti, ki jih s pridom 
izkoriščamo tudi v delu in športu s psi. Da pa si lažje predstavljamo tudi vse obremenitve, ki 
ob tem delujejo nanje, si najprej poglejmo vlogo posameznih delov pasjega telesa ter 
spoznajmo, na kakšen način lahko pomagamo ohranjati zdravje mišično-skeletnega sistema 
psa.  
 
 
Besedilo Majdi Kosi, fotografije arhiv Naravno zdrav pes 

Z naravo proti klopom 
Katere snovi so pri tem učinkovite 
Se tudi vi v sezoni klopov sprašujete, kako lahko svojega psa učinkovito zaščitite, ne da bi 
pasjega organizma obremenjevali z nepotrebnimi toksini? Katera zelišča uspešno odganjajo 
klope? Ne glede na to, katera sredstva uporabljate, da psa zaščitite pred ugrizom klopa – če 
se vaš pes dnevno zadržuje na gozdnem ali travnatem območju, se boste v sezoni klopov 
skoraj zagotovo srečali z njimi.  
 

Besedilo in fotografije Maja Turk 

Olika kot se šika  
Valja za nas in našega psa 

Protikoronski ukrepi se počasi rahljajo in še malo, pa bomo spet lahko z našimi psi »sedli v 

pasje šolske klopi« oziroma se podali v skupinske tečaje pasjih šol. Če bo vse po sreči, se čas 

tega nepredvidenega obdobja osame, za nekoga pa tudi razpuščenosti, izteka. Z začetkom 

pomladi je tak občutek kar nekako v zraku ... 

 

Besedilo Betka Perc, študentka 5. letnika Veterinarske fakultete v Ljubljani 

Težave v ustni votlini  
Najpogostejše pri psih 



Skrb za ustno votlino je pri ljudeh privzgojena že v otroštvu. Vsakodnevno ščetkanje zob ter 

redni obiski zobozdravnika so glavni načini preprečevanja ter zdravljenja težav z zobmi, ki v 

nasprotnem primeru lahko postanejo zelo neprijetne. Veliko lastnikov psov pa na žalost 

pozablja, da tudi njihovi psi lahko razvijejo bolezni zob in obzobnih tkiv.  

 

Besedilo Lucija Jeršin, študentka 5. letnika Veterinarske fakultete v Ljubljani 

Brahicefalične pasme 
Skupna prizadevanja različnih strok 

Brahicefalične ali kratkogobčne pasme poznamo že od srednjega veka, kjer so jih uporabljali 

za t. i. bull baiting – krvavi šport med biki in psi, pri katerem so kratek gobec povezovali z 

lažjim grizenjem. Danes so te pasme zaradi svojega ljubkega videza s potlačenim nosom in 

velikimi očmi, ki nas spominjajo na otroke, vse bolj priljubljene. Število letno skotenih 

brahicefaličnih pasem v zadnjih dvajestih letih strmo narašča. Zgovoren je podatek, da je 

Centralni register psov v letu 2018 beležil kar 5770- odstotni porast letno skotenih buldogov 

v primerjavi z letom 1999. 

 

Pripravila Eva Kastelic, veterinarski tehnik 

Kastracija in sterilizacija 
Pri kateri starosti in možne posledice 

Izsledki ameriške raziskave glede sterilizacije psic in kastracije samcev so nam lahko v pomoč 

pri odločitvi, kdaj se odločiti za tak poseg pri našem psu. Sledijo informacije o najprimernejši 

starosti 35 pasem psov za ta poseg, če se želimo izogniti posledicam, kot so sklepne motnje, 

rakava obolenja in urinska inkontinenca.  

 

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

Schuesslerjeve mineralne soli  
Uporaba pri živalih 

Vsako živo bitje za svoj obstoj potrebuje minerale. Potrebujemo jih ljudje, živali in rastline. S 

pomočjo praktičnega znanja in teorije je Schuessler našel 12 mineralnih spojin, ki so pogoj za 

delovanje vseh bistvenih funkcij v telesu, in po njem se imenujejo schuesslerjeve mineralne 

celične oz. tkivne soli. To so torej minerali v obliki, privlačni za telo; so snovi, ki jih naravno 

najdemo v telesu in jih telo, ker so v razredčeni obliki, lahko preprosto in hitro prevzame 

Schuessler je svoj način zdravljenja poimenoval biokemija. 

 
 
To in še veliko več zanimivega branja vas čaka v 3–4/2021 številki Kinologa.  
Na razpolago bo od torka, 13. aprila 2021, na KZS in prodajnih mestih po 
Sloveniji.  



 


