
Pes in zrela leta 
Hišne živali, še zlasti pes so košček žive
narave, ki v sodobnem življenju, v katerem
imamo drug za drugega vse manj časa,
spremljajo vse več ljudi. Živali so s svojimi
ljudmi v hiši, na sprehodu, na dopustu, na
potovanjih, marsikje, žal pa še ne v Sloveniji,
tudi v domovih za starejše, na delovnem
mestu...
Med vsemi hišnimi živalmi živi s človekom v najtesnejšem sožitju pes, ki 
se je skupnemu življenju s svojim tisočletnim dvonožnim partnerjem tudi 
najbolj prilagodil. Pes je edina žival, ki živi povsod, kjer so ljudje. Je pač 
zelo prilagodljivo bitje in tudi zato je lahko svoje krdelo zamenjal za 
socialno skupnost s človekom. Ne nazadnje je pes tudi edina domača 
žival, ki se je udomačila "prostovoljno" in brez prisile. Najbolj pogumni 
predstavniki prapsov ali volkov so se namreč iz koristoljubja (ostanki 
hrane okoli človekovih bivališč!) čedalje bolj zbliževali s človekom, ki je 
tudi zavoljo koristoljubja to dopustil. Prapsi so ga namreč opozarjali na 
nevarnost, že pred približno pet tisoč leti pa je človek ugotovil, da lahko 
pri iskanju in lovljenju plena uporabi pasji lovski nagon in njegov izjemno 
razvit voh. 
 
Homeopatija tudi pri zdravljenju živali 
Homeopatska medicina je enako učinkovita pri živalih
kot pri ljudeh. Njeni začetki segajo v antično Grčijo, tja
do zdravnika Hipokrata, ki je v besedilu, znanem kot
Hipokratova prisega, zasnoval temelje zdravniške
etike. 

Sodobno homeopatijo pa je razvil nemški zdravnik 
Samuel Hahneman (1755-1843), ki je bil razočaran
nad okrutnimi zdravniškimi metodami tedanjega časa.
Leta 1789 je opazil, da je zaužitje kinina, ki sicer
zdravi malarijo, povzročilo večino bolezenskih znakov,
ki jih povzroča malarija. Hahneman je nadaljeval s
podobnim preizkušanjem na sebi, na svojih prijateljih
in bolnikih ter ugotovil, da "podobno zdravi podobno". On in njegovi 
nasledniki so pozneje sestavili farmakopejo, ki temelji na teh izkušnjah. 
Dokazal je zdravilno moč homeopatije na številnih bolnikih: pri žrtvah 
epidemij kolere, tifusa, rumene mrzlice in škrlatinke, pri boleznih, ki so 
kosile po Evropi in Združenih državah Amerike, pa tudi pri zdravljenju 
številnih drugih. Njegov način zdravljenja je kmalu postal znan po vsej 
Evropi in Združenih državah Amerike. V Sloveniji pa se je homeopatija 
pojavila v 19. stoletju, uporabljali so jo tako zdravniki kot laiki. 
 
Oddajanje psov iz zavetišč 

Članek obravnava dejavnike, ki



zadevajo prihod, oskrbo in oddajanje psov iz zavetišč. Najpomembnejši 
dejavnik je poznavanje razvojnih obdobij psa in socialne reference, ki jih 
pes v njih pridobiva. Vpliv, ki ga ima na psa življenje v zavetišču, je zelo 
povezan s tem, v katerem razvojnem obdobju je pes. 

Članek nudi pregled nekaterih strokovnih del, ki razčlenjujejo dejavnike, 
ki vplivajo na oddajanje psov v zavetišča, in sicer iz Združenih držav 
Amerike, Velike Britanije, Nemčije in Japonske. Kar zadeva oskrbo živali v
zavetiščih, ima osebje seveda odgovorno nalogo: oceniti vedenje psa. 
V zavetiščih je praksa, da to nalogo opravljajo izšolani behavioristi ali 
trenerji psov. Živali so bolj ali manj vznemirjene, prestrašene ali 
zaskrbljene, zato je dobro vedeti, kako jih lahko umirimo. Pri uspešni 
oddaji živali ima bržčas najbolj odgovorno nalogo osebje. Ne le, da s tem 
dolgoročno poskrbi za dobro življenje zaupane jim živali, uspešno 
opravljena posvojitev pomeni tudi zadovoljnega skrbnika in manjšo 
verjetnosti, da se bo pes vrnil v zavetišče. Pri tem je lahko odločilnega 
pomena tudi (po)oskrbovalna pomoč, ki jo lahko pri šolanju in 
rehabilitaciji vedenja teh psov nudijo posebej usposobljeni strokovnjaki v 
izbranih kinoloških društvih.

Morebitni novi skrbnik naj ima s seboj tudi druge družinske člane, 
priboljške, igrače, krtačo in manjšo brisačo.

Povedati jim je treba, da bodo lahko videli le del značaja psa. Vsekakor 
pa jim je treba povedati, kako naj sami spoznajo pse, ki se jim zdijo 
zanimivi.

Postopek spoznavanja poteka takole:

 najprej naj psa spoznajo ob mreži pesjaka, 
 ob psu naj počepnejo s strani in naj ne gledajo neposredno v psa, 
 če je pes miren, se lahko obrnejo k njemu in ga pogledajo v oči, 
 če si pes očitno želi stika s človekom, lahko položijo dlan na 

rešetko, 
 psu lahko pokažejo priboljšek in preizkusijo, kako se nanj odzove.

Če bi katerega od psov želeli bolje spoznati, ga lahko preizkusijo zunaj 
pesjaka. 

 
Šolanje psov - Novi izpiti za pse spremljevalce 

Septembra lani je strokovni svet
Kinološke zveze Slovenije potrdil nove
izpitne programe osnovnega šolanja,
se pravi za programe za psa
spremljevalca A, B in C, ki jih je
pripravila komisija za šolanje KZS,



sprejel pa zbor sodnikov za delo. 

Gre za pomembno spremembo, saj prvič v zgodovini slovenske kinologije
po teh programih ne bodo šolali psov in vodnikov več zgolj za izpit, se 
pravi, za točke, ampak tudi za življenje. Pomembno je tudi, da se bodo v 
veliki večji meri ukvarjali z učenjem ljudi, se pravi vodnikov. Po novem 
bodo delali vodniki s psi izpite že letos, prve "diplomante" po novem pa 
smo dobili že konec februarja, ko je v KD Obala Koper šest psov uspešno 
opravilo izpit B. Slovenija gre z novimi programi v korak s kinološko 
najbolj razvitimi državami v Evropi. 

Slovenske pasje šole na leto obiskuje po približno tisoč petsto skrbnikov s
svojimi psi, približno sedemsto pa jih opravi enega od izpitov. V 
primerjavi z drugimi, kinološko razvitimi državami to ni veliko, saj denimo
v sosednji Avstriji vodniki s svojimi psi opravijo na leto približno 10 tisoč 
izpitov, v Švici pa denimo, vodniki s svojimi psi opravijo kar tisoč 
najzahtevnejših izpitov (ISP-3). Tudi število tečajnikov v Sloveniji ni kdove
kako veliko, še zlasti, če upoštevamo podatek, da se v Sloveniji na leto 
skoti približno 30 tisoč psov (nekaj manj kot 3 tisoč pasemskih), se pravi, 
da je v tečajih osnovnega šolanja vključena le polovica odstotka vseh 
skotenih psov. V komisiji za šolanje pričakujejo, da se bo število 
tečajnikov po uveljavitvi novih programov precej povečalo.

Izpit za psa spremljevalca so pripravili v treh stopnjah, in sicer A, B in C. 
Za vsak izpit je določena tudi najmanjša starost:

 za izpit A - 12 mesecev, 
 za izpit B - 15 mesecev in 
 za izpit C - 16 mesecev.

 
Zunanji zajedavci psa 

Koža predstavlja zaščito p red vdorom
mikroorganizmov in je tudi zaščita pred
fizikalnimi in kemičnimi poškodbami.
Če je koža zdrava, deluje zaviralno za
različne mikroorganizme (bakterije,
glive ipd ), tako da izloča kožne izločke.
Količina teh izločkov se spreminja s
starostjo, hormonskim ravnotežjem,
metaboličnimi boleznimi in z drugimi
vplivi. S pomočjo čutnih mehanizmov
na koži in v njej koža omogoča živali
komunikacijo z okoljem. Žival s kožo
zaznava spremembo temperature v okolju, se odzove na srbež, bolečino 
in na pritisk.



Srbečica, izpadanje dlake in prekomerno izločanje snovi iz kožnih žlez 
opozarjajo na kožne bolezni, ki jih lahko povzročajo tudi zunanji 
zajedavci.

Eno najpogostejših parazitarnih bolezni povzročajo bolhe. Pri psu se 
pojavlja najpogosteje Ctenocephalides canis, pasja bolha, ki sodi 
med insekte - žuželke brez kril. Bolha je latero-lateralno sploščena in sodi
med krvosese. Lahko se zgodi, da začasno parazitira na psu tudi mačja 
bolha Ctenocephalides felis,ali pa ježeva oziroma kunčja bolha. Prav 
tako najdemo na psu tudi človeško bolho Pulex irritans. Piki bolh so 
sila neprijetni za žival in za njihove lastnike. Bolha ima v slini alergene, ki
dražijo kožo, zato se lahko na mestih pikov razvije dermatitis - vnetje 
kože. Žival, ki ima bolhe, je nemirna, vstaja in lega, se močno praska, 
grizlja in liže, pri tem pa se lahko tudi poškoduje. Dlaka na poškodovani 
koži izpada, izoblikujejo se kraste, lahko se pridružijo tudi bakterije. 

Demodikoza. Povzročitelj demodikoze pri psih je Demodex canis. Ta 
zunanji zajedavec naseljuje dlačne mešičke in kožne žleze pri psih. 
Uvrščamo ga med garjavce in ima drugačno obliko od drugih garjavcev. 
Telo ima podolgovato, dolgo od 100 do 400 μm. Zajedavec ima 4 pare m. Zajedavec ima 4 pare 
kratkih okončin, ki se končujejo s topimi kavlji. Okončine so na sprednjem
delu telesa, trebušni del pa je naguban. Samica leže v dlačne mešičke 
manjše število jajčec (od 20 do 24), iz katerih se razvijejo ličinke s tremi 
pari okončin, iz njih pa se razvijejo nimfe in nato odrasli zajedavci. 
Življenjski ciklus se konča v 18 do 24 dneh.

Pri večini živali je demodeks stalni prebivalec na koži, a ne v kdove kako 
velikem številu. 

 
Psi in mačke na potovanju 

Ko razmišljamo o dopustu, se skrbniki
hišnih živali, zlasti psov in mačk,
ponavadi soočimo s vprašanjem, ali naj
ljubljenčka pustimo doma, v hotelu za
hišne živali ali pa naj ga vzamemo s
seboj. Med razmišljanjem o tej dilemi
moramo vedno pomisliti, da naš pes ali
maček morda ni primeren za potovanje
bodisi zaradi značaja, bolezni ali fizičnih
vzrokov.

Če smo se odločili, da je v našem primeru najbolje, da žival vzamemo s 
seboj na pot, bomo morali opraviti nekaj dodatnih priprav. Naj naštejemo
le nekatere:

 pripraviti bomo morali vse pripomočke, ki jih potrebujemo za dobro



počutje, zdravje in udobje psa oziroma mačke na poti, 
 pripraviti se bomo morali na določene omejitve, ki jih zaradi 

potovanja s hišnimi živalmi postavljajo turistične agencije, letalske 
družbe, hoteli, pa tudi posamezne države. 

 
Gensko spremenjene domače živali - Jih resnično potrebujemo ? 

V 21. stoletju se soočamo z dejstvom,
da so gensko spremenjeni organizmi
realnost od mikroroganizmov, rastlin,
do višje razvitih živali, predvsem rib in
sesalcev. Sodobni postopki genskega
inženirstva so v primerjavi s klasičnim
križanjem bistveno hitrejši, bolj
usmerjeni, a žal tudi bolj nenaravni. 

Pri tradicionalnih oblikah vzgoje novih
umetnih pasem ali sort so križali le
rastline ali živali, ki so bile v dokaj
tesnem sorodstvu (definicija vrste). Genski inženiring pa preskakuje 
osnovno enoto - vrsto kot temelj vrstne raznovrstnosti in omogoča v sila 
kratkem času "ustvarjati" križance povsem različnih vrst organizmov, kar 
se sicer v naravi skoraj ne more zgoditi . Posledice takega prehitevanja 
evolucije pa so lahko tudi nepredvidljive in neznane. Že v razmeroma 
kratkem času take "zlorabe" genetike kažejo številne negativne 
posledice. Prav med pisanjem prispevka sem dobil po elektronski pošti 
nekaj člankov (New Scientist) od kolega akvarista, ki svarijo pred 
uničenjem norveške ihtiofavne zaradi izbruha nekega kožnega zajedalca 
pri gensko spremenjenih križancih lososov, ki so ušli iz ribogojnic v proste
vode. Na Norveškem grozi uničenje rib zaradi "sterilizacije" rek z 
rotenonom, ki uspešno uničuje smrtonosnega parazita, kožnega sesača 
Gyrodactylus salaris, ki je toksičen tudi za ribe. Ta zajedavec se je tako 
nenaravno razmnožil na genetsko neodpornih hibridih, da pozneje zaradi 
velike virulence napada tudi sicer odporne naravne ribe. To bo pomenilo 
pravo finančno katastrofo za norveško ribiško industrijo, ki je vredna 
približno 170 mio $.

Že v bližnji prihodnosti se bo pokazalo, ali je tako množičen odpor 
akvaristov po svetu zgolj neutemeljen strah pred neznanim ali pa gre za 
povsem upravičen odpor do nepotrebne komercialne manipulacije z eno 
od osnovnih akvarijskih rib, ki so si jo naši dedje izposodili iz indijskih rek,
da bi razveseljevala ljubitelje vodnega življenja po vsem svetu. Ohranimo
naravne biotope in habitate naših rib skupaj z ohranjenimi naravnimi 
populacijami, zato pravzaprav sploh imamo akvarije in ribe v njih, torej 
zaradi ljubezni do njih, nočne omarice pa nam lahko razsvetljuje 
drugačna tehnologija . 



 
Vzrejati ali vzrejati? 

Ljudje vse bolj obvladujemo in
urejamo svet ter pri tem po svoji
meri narekujemo življenjska pravila
mnogim živim bitjem, ki nas
obdajajo. Kdaj pa kdaj pozabljamo
ali zaradi udobja prezremo, da ima
tudi narava svoja, veliko močnejša
pravila, ki jih ni mogoče obiti, pa
čeprav zadevajo nekaj tako
domačega in samoumevnega, kot je pes. 

Ker danes živijo domala vsi psi v tesnem stiku z ljudmi in so povsem 
odvisni od nas, je prav, da poznamo, razumemo in upoštevamo tudi 
pravila narave, ki upravljajo njihovo življenje. 

Premalo je znano, kako zahtevna in odgovorna naloga je vzrediti leglo 
pasjih mladičev. Poleg telesnih potreb matere in psičkov mora namreč 
vzreditelj skrbeti tudi za stimulativno okolje, v katerem se malčki telesno 
in umsko razvijajo. To dolguje mladičkom, ki bodo morali vse svoje 
življenje preživeti med ljudmi in se jim prilagajati, po drugi strani pa 
njihovim novim skrbnikom, ki bodo dobro desetletje preživeli s psi. 
Neizkušen vzreditelj lahko, čeprav ima dobre namene, psičkom in 
njihovim novim skrbnikom nehote zagreni življenje, pasmi in tudi 
pasjemu ugledu nasploh pa povzroči več škode kot koristi.

Predpisi kinološke zveze in pasemskih klubov sicer urejajo vzrejo 
pasemskih psov, vendar v ničemer ne vplivajo na vzrejo nerodovniških 
mladičev, križancev in mešancev. Nikakor ne zagovarjam ekskluzivne 
vzreje pasemskih psov, rada bi le opozorila na dejstvo, da lahko pse 
vzreja pravzaprav vsak, ki ima plodno psico, in ne glede na to, ali se pri 
tem zaveda svoje odgovornosti ali ne. Nekateri se lotijo v vzrediteljstva z 
veliko znanja in izkušenj, premišljeno in odgovorno, drugi iz želje po 
zaslužkarstvu, tretji iz radovednosti, četrti spet bolj ali manj po naključju -
tudi vzreja psov ima različne vzroke in vzgibe.

 
Zastrupitve: rešuje hitrost 

Če psu nekaj "zadiši", bo to zaužil in
pogoltnil, kar pa ima lahko usodne
posledice. Takšne ali drugačne
zastrupitve pri psih niso nikakršna
redkost, zato je prav, da skrbniki
psov vemo, katere snovi so za psa
škodljive in kako moramo ravnati, če



naš kuža zaužije strupeno snov. 

Psi se najpogosteje zastrupijo:

 s pesticidi (kemična sredstva za uničevanje mrčesa in škodljivih 
rastlin, 

 z različnimi rastlinami (vključno s tobakom), 
 z zdravili in 
 z živili.

Nekatere od opisanih snovi lahko še zlasti pri mlajših psih in mačkah in 
če jih živali zaužijejo v večjih količinah, povzročijo resne posledice in celo 
smrt v primeru, da njihove škodljivosti ne poznamo, ali če prepozno 
ukrepamo.

 
Azilaš naj bo! 

Veliko je načinov, kako priti do novega družinskega
člana - takega kosmatega, s štirimi tačkami, s
toplim, vlažnim smrčkom in mahajočim repkom!
Eden izmed njihov, ki pa je tudi pri nas čedalje bolj
priljubljen, pa je posvojitev v zavetišču, lahko pa
psička dobimo tudi s pomočjo društev, ki se
ukvarjajo z zapuščenimi živalmi. 

Žal pa lahko pri posvojitvah storimo nemalo napak,
katerih posledice so lahko tako neprijetne, da ljudje
posvojenega psa vrnejo v zavetišče, da na lastno
pest iščejo novega posvojitelja, ki je ponavadi prav
tako neizkušen kot prejšnji, ali pa žival preprosto
(da, tudi to se dogaja) spustijo na ulico, se pravi,
zavržejo. 

Zavetišča ali začasni skrbniki naj bi bili nekakšna vmesna postaja med 
"prejšnjim", ponavadi za psa neprimernim življenjem, in novim 
življenjem, z novimi posvojitelji, ki imajo do posvojene živali pravilen 
odnos. Če je zavetišče primerno urejeno in ga primerno vodijo, nudi 
svojim varovancem primerno namestitev, zavetje, prehrano, potrebno 
veterinarsko oskrbo. Če je le mogoče, žival vsaj v osnovi socializirajo 
tako, da poskrbijo za srečevanje psa z ljudmi, z drugimi psi, navadijo ga 
na nego ipd. Pomembna pa je tudi natančna presoja novega skrbnika, saj
morajo v vsakem zavetišču presoditi vsakega kandidata za psa, ali je tudi
primeren posvojitelj. V ljubljanskem zavetišču Gmajnice, denimo, od 
letošnje pomladi naprej uporabljajo tako imenovani Vprašalnik za presojo
novega skrbnika, kandidata za posvojitelja. Med drugim je namen 
vprašalnika med drugim tudi to, da morebitnemu posvojitelju "odpre" oči,
saj je treba odgovoriti tudi na vprašanja, o katerih morajo ljudje 



razmišljati, še preden posvojijo žival. In ker posvojitelji s podpisom tega 
vprašalnika in odgovorov jamčijo, da je vse, kar so napisali, resnično, je 
ta vprašalnik pozneje dobra podlaga za nadzor , ki ga opravlja zavetišče.

Mešanci - med kinološko oblastjo in zagovorniki - november 2004

Nesporno je, da lastnik z mladičem
"kupi" tudi možnost dedovanja
zdravstvenih in vedenjskih hib
oziroma neustrezen značaj
(agresivnost, plahost), ki lahko vse
življenje spremljajo psa, mu
povzročajo bolečine, skrajšajo
življenje, lastnika pa prizadenejo
različni nepotrebni stroški in skrbi.
Mnogim bolezenskim in značajskim
(vedenjskim) težavam se lahko
izognemo, če si omislimo pasemskega psa, a se kljub temu še vedno le 
približno 15 odstotkov novih skrbnikov odloči za psa z rodovnikom. 

Na kinološki zvezi vodijo evidenco v Sloveniji poleženih in k nam 
uvoženih ter naknadno vpisanih čistopasemskih in rodovniških psov. V 
zadnjih 12 letih je bilo v Sloveniji poleženih in z rodovnikom KZS 
registriranih 43.106 psov. V evidencah KZS seveda ni mešancev in 
nerodovniških psov. 

Register vseh psov pa vodijo na Veterinarski upravi Republike Slovenije, 
kjer v svoj register vpišejo vse pse po četrtem mesecu starosti, ko jih 
prvič cepijo zoper pasjo steklino. Tako je bilo lani v Sloveniji registriranih 
180 tisoč psov, od tega približno 25 tisoč rodovniških. Podatek vsekakor 
ni spodbuden. Tudi zato ne, ker je slabša kakovost življenja 
nerodovniških psov oziroma mešancev v primerjavi s čistopasemskimi 
psi. Psa, ki ga dobimo zelo poceni ali pa celo brezplačno, ponavadi ne 
cenimo toliko kot psa, za katerega je treba odšteti veliko denarja. 
Povsem človeško je, da tega, kar dobimo poceni, ne spoštujemo toliko 
kot tega, za kar moramo veliko plačati. Tudi zato bi bilo prav, da bi se 
razmerje med čistopasemskimi psi in mešanci spremenilo v prid prvih. 

Največ rodovniških psov imajo v skandinavskih deželah (Švedska, 
Norveška, Finska Danska), kjer imajo kar 85 odstotkov čistopasemskih 
psov. To lahko pripišemo veliki osveščenosti tamkajšnjih prebivalcev, a 
tudi dostopnim cenam mladičev. Prav bi bilo, da bi se Slovenci česa 
naučili od Skandinavcev. 

 



Psi in mačke pozimi - december 2004

Mraz in veter ne prizadeneta le ljudi,
neprijetna sta lahko tudi za živali.
Hladni dnevi so neprijetni predvsem
za tiste hišne ljubljenčke, za katere
skrbniki pozabijo, da so tudi ti
navajeni toplega zavetja hiše ali
stanovanja. Marsikdaj se zgodi, da
skrbniki spustijo svoje ljubljenčke na
prosto za dlje časa, misleč, da so vse
živali navajene in prilagojene na
mraz ali življenje zunaj. To pa lahko hišnim ljubljencem, navajenim 
življenja v hiši oziroma stanovanju, precej ogrozi zdravje in dobro 
počutje. Vsekakor lahko vsak skrbnik stori marsikaj, da se njegov 
ljubljenec tudi pozimi počuti dobro in da mu je primerno toplo.

Nedvomno je koristno, da še pred nastopom pravega mraza svojega 
ljubljenca peljemo na pregled k veterinarju, da bo ugotovil, ali ima vaš 
kuža ali maček morebitne zdravstvene težave, zaradi katerih bo morda v 
hladnejših dneh bolj ranljiv.

Ko na termometru živo srebro zdrsne pod ničlo, je najbolje, da imamo 
psa ali mačko čimveč časa na toplem. Kadar svojega ljubljenčka 
spustimo na prosto, naj ne bo zunaj brez nadzorstva. Ko bo dovolj zeblo 
nas in si bomo zaželeli oditi na toplo, so bo nedvomno enako počutil tudi 
naš štirinožni prijatelj. Če ga moramo vseeno pustiti zunaj dlje časa, mu 
moramo zagotoviti toplo zatočišče, kjer bo varen pred vetrom, kjer bo 
imel toplo ležišče in bo imel na voljo dovolj vode, ki ne sme zmrzniti. V 
hujšem mrazu lahko živali v takšno zatočišče položimo termofor ali 
plastenko z vročo vodo, ovito v brisačo, da si žival ne opeče kože.

Dolgotrajno delovanje mraza na organizem se lahko pokaže v dveh 
različnih resnejših posledicah. Prva in najpomembnejša zdravstvena 
težava, ki se pokaže neposredno zaradi mraza, je podhladitev. 
Podhladitev je posledica slabe zaščite pred mrazom, pogosto tudi v 
povezavi z nezadostno (prenizko energetsko) oziroma slabo prehrano in 
mokroto. 

 



Z verige na univerzo - januar 2005

Človekov odnos do psa se skozi stoletja
in desetletja počasi, a vztrajno
spreminja - na bolje. Psi, ki so do
nedavnega samevali na verigah,
dandanašnji vztrajno osvajajo javni
prostor, vse več jih videvamo v mestih,
na dopustu s svojimi ljudmi in zadnje
čase celo v javnih ustanovah. V
nekaterih visoko razvitih evropskih
deželah je to povsem samoumevno, pri
nas pa še vedno v glavah nekaterih
vztrajajo določeni tabuji ... 

Nekoč so res verjeli, da pes pač sodi na
verigo, potem na dvorišče, danes pa na
vrt. A mojih psov v to že ne boste prepričali. Njim je povsem vseeno, kje 
so, dokler le so z menoj. Zato so pač vedno z menoj. 

Moj samojed Aiken, zdaj že 14-letnik, je bil dolga leta moj zvesti 
spremljevalec na avtoštopih proti morju ali v hribe, na tekme sva hodila z
vlakom, navzoč pa je bil tudi na vseh šolskih izletih. Kot pravi samojed z 
obilo nomadske žilice je bil vedno nadvse navdušen nad najinimi 
potepanji in takoj, ko je zagledal najin popotniški nahrbtnik, ga ni več 
izpustil iz oči, da le ne bi kam odšla brez njega. 

Ker že razbijamo tabuje in javno priznane resnice, o katerih resničnosti 
do nedavnega ni nihče dvomil, se moramo seveda ustaviti še pri šolanju, 
ki je polno takih "resnic". Za šolanje psov, denimo, še danes bolj ali manj 
velja, da je nujna določena stopnja prisile in da je šolanje kot tako 
omejevanje svobode. Moji psi se s tem nikakor ne strinjajo. Natančno 
vedo, da prisila pri šolanju ni potrebna, šolanja pa ne vidijo kot 
omejevanja svobode, ampak kot igro, kot nekaj zabavnega, kar počnemo
skupaj na tistem našem enem kvadratnem metru. 

 

Agility 

Agility je idealna aktivnost za
človeka in psa, je veselje do gibanja
in tesnega stika s psom. Vodnik teče



s psom mimo zaporedno postavljenih ovir ter z različnimi slišnimi in 
vidnimi znaki usmerja oziroma vodi psa tako, da kar najbolj natančno in 
hitro premaguje ovire. 

Agility je hkrati lahko rekreacija in zabava, pa tudi tekmovanje in 
druženje. Zato ni naključje, da se z agilityjem ukvarja vse več ljubiteljev 
tako pri nas, kot tudi v svetu. Poglavitni namen udejstvovanja kinologov 
športnikov, ki so lani sodelovali v anketi o športno rekreativnih aspektih 
agilityja pri nas, je športna rekreacija. Najpogostejši motivi za ukvarjanje 
z agilityjem pa so uživanje, sprostitev in ukvarjanje s psom.

Agility je ena redkih kinoloških športnih disciplin, v kateri lahko sodelujejo
vsi psi, in to tako rodovniški s častmi in zaslužnimi predniki vseh pasem, 
kot tudi psi, ki so sadovi ulične ljubezni. Na tekmovanjih v agilityju pri nas
in v večini evropskih držav lahko sodelujejo vodniki s psi vseh pasem z 
rodovnikom, ki ga priznava FCI, in so starejši od 15 oziroma 18 mesecev. 
Vseh uradnih tekmovanj, izvzemši kvalifikacije za svetovno prvenstvo v 
agilityju, se lahko enakopravno udeležujejo tudi psi brez rodovnika 
oziroma mešanci.

Tudi pri starosti vodnikov ni omejitev. Najmlajši udeleženci so vodniki, ki 
so komaj začeli hoditi v šolo, med veterani pa so tudi taki, ki so že krepko
zakorakali v sedemdeseta leta. Vodnik mora biti član kluba - društva, ki 
je včlanjeno v Kinološko zvezo Slovenije ali v nacionalno organizacijo, 
članico mednarodne kinološke zveze FCI. 

 

Ko mlad kuža zboli 

Veselje je imeti živahnega, ješčega
mladička s svetlečo dlako, brez
izcedka iz nosu in iz oči, psička, ki
ima izvrstno prebavo. Prijetno je
živeti tudi z lepo vzgojenim in dobro
socializiranim psom. 

Mlad kuža pa je zelo občutljiv,
dojemljiv za različne bolezni in
poškodbe, zato je treba zlasti do
enega leta starosti skrbno paziti nanj.
Statistike kažejo, da največ psov zboli in pogine do enega leta starosti. S 
primernim ravnanjem pa bi lahko skrbnik preprečil marsikatero bolezen 
in poškodbo. 



Veliko je dejavnikov, ki lahko dramatično spremenijo sožitje med 
človekom in psom: 

 poškodbe (najpogosteje zaradi prometnih nesreč), 
 bolezni, 
 notranji in zunanji zajedavci in 
 slabe življenjske razmere 

lahko zlasti neizkušenim skrbnikom povzročijo veliko skrbi in jih spravijo 
celo v obup. 

V načelu pa moramo vedno, ko psiček nenadoma zboli ali se poškoduje, 
ohraniti hladno glavo; če je le mogoče, ugotovimo vzroke in po možnosti 
ukrepamo sami ali pa žival odpeljemo k veterinarju. 

Ko je s psičkom karkoli narobe, je ponavadi na nogah vsa družina, vsi so 
zaskrbljeni, vsak skuša pomagati po svojim močeh. Ko bolnega kužka 
odpeljejo k veterinarju, ga ponavadi spremljajo vsi njegovi krdelniki.

 

Tekmovanje s hrti 

Coursing je časovni fenomen, ki je
preživel dolga stoletja, sicer izgubil
svoj prvotni namen, vendar se je
vseeno ohranil vse do današnjih dni,
ko ga poznamo kot privlačen in vse
bolj priljubljen pasji šport. 

Coursing bi lahko prevedli kot tek
čez drn in strn; da pa bi lahko
razumeli nastanek, razvoj in bistvo coursinga, moramo poznati zgodovino
hrtov.

Hrti so psi, zgrajeni za hitrost. So razmeroma visoki, dolgi, suhi, gibčni, 
tekaški psi z aerodinamično zgradbo; za plenom letijo kot puščice. So 
plod tisočletne načrtne vzreje, ki je bila nekoč na enako visoki ravni kot 
dandanašnji. Nekateri od hrtov so bližnji sorodniki prvinskih psov 
(pratipski psi), kamor sodita ibiški hrt in faraonski pes.
Hrti imajo vitko, suho in ozko telo, katerega prsni del se je razvil 
predvsem v globino. Imajo dolge, ozke in koničaste glave ter dolg, 
koničast in pod telo spodvit rep. Od drugih pasem se hrti razlikujejo tudi 
po značaju, vedenju in sposobnostih. Hrti imajo razmeroma zelo okrnjeno
čutilo vonja oziroma ozke nosnice in nosne votline. Zato pa imajo toliko 



bolj razviti čutili vida in sluha. Hrte uporabljamo kot tekače (dirke) in za 
lov, čeprav ne lovijo z nosom kot drugi lovski psi, ampak z vidom, ker pač
lovijo po prostranih in preglednih stepah. Dandanašnji pa so hrti 
predvsem človekovi spremljevalci, uporabljamo pa jih tudi za dirke. 
Že nekaj let se s coursingom ukvarjajo predvsem v Nemčiji, na 
Nizozemskem in v Belgiji, zelo aktivni so tudi v skandinavskih državah, 
kjer vodilno mesto zavzema Švedska.

 

Bolezni kože in kožni zajedalci pri psih 

Sezona kožnih bolezni se je letos
začela že aprila. Gre za obdobje, ko se
težave s kožo pri psih pojavljajo precej
pogosteje kot v drugih letnih obdobjih.
Načeloma je več kožnih bolezni od
sredine pomladi pa vse do konca
poletja.

Koža je največji telesni organ, njena
pomembna naloga je fizična pregrada
med organizmom in zunanjim svetom.
Koža varuje organizem pred okužbami,
zajedalci in vplivi okolja. Pomembna je
tudi za vzdrževanje notranjega okolja
in ravnovesja, poleg tega preprečuje
izgubljanje vode in drugih sestavnih
delov telesa. Ker je koža na "zunanji"
strani telesa, je precej izpostavljena
različnim dejavnikom iz okolja, zato je
pogosto tudi mesto različnih poškodb in bolezni. Spremembe na koži 
ponavadi zlahka opazijo tudi skrbniki, zato ponavadi razmeroma hitro 
poiščejo veterinarsko pomoč.

Bolezni kože so torej pri psih pogoste, na srečo pa so le redko življenjsko 
nevarne. Precej nevšečnosti pa povzročajo kronične kožne bolezni, se 
pravi take, ki trajajo daljše časovno obdobje, v mnogih primerih pa jih ni 
mogoče povsem ozdraviti in jih lahko kvečjemu ohranjamo v bolj ali manj
izraženi obliki. 

Omenili smo že, da so kožne bolezni pri psih dokaj pogoste; številne 
raziskave pa celo dokazujejo, da so kožne bolezni najpogostejši vzrok, ki 
napoti skrbnike, da obiščejo veterinarja. Med najpogostejše bolezni kože 



psov sodijo:

 invazije zajedavcev, alergije (predvsem na bolšjo slino), 
 bakterijska gnojna vnetja kože, 
 kožne vzbrsti (predvsem pri starejših psih), 
 seboreja, 
 glivične bolezni in 
 endokrine bolezni. 

Za mnoge kožne bolezni je značilen srbež, ki je lahko tako močan, da si 
nekateri psi s kremplji ali zobmi poškodujejo kožo, ker se tako močno 
praskajo. Pogosta posledica tega je bakterijska okužba ranic oziroma 
prask. 

 

Poletje in potovanje 

Poletne počitnice oziroma dopust
marsikdo preživi s svojim
štirinožnim prijateljem. Preden pa se
odpravimo z njim na pot, moramo
misliti na nekatere stvari, da nam
dopusta ne bodo zagrenili že na
meji...

Za potovanje zunaj meja Slovenije
potrebuje naš kuža evropski potni
list (modra knjižica), mikročip ali
dobro vidno tetovirno številko (rodovniški psi, skoteni pred 01.01.2003, 
po tem datumu skoteni psi pa imajo vsi vstavljen mikročip)). Cepljeni 
morajo biti proti steklini, od zadnjega cepljenja mora preteči več kot 
mesec dni oziroma ne več kot leto dni. Cepljeni morajo biti vsi psi, 
starejši od treh mesecev. Ti pogoji veljajo za potovanja znotraj evropske 
unije in za Hrvaško. Če pa s psom potujemo, denimo, v Anglijo, na 
Švedsko, Malto, pa je pred potovanjem treba psu odvzeti kri in določiti 
količino protiteles zoper virus stekline v krvi, in sicer od enega meseca 
do treh mesecev pred načrtovanim potovanjem. Količina oziroma titer 
protiteles mora biti vsaj 0,5 I.E. To preiskavo opravijo enkrat in zadostuje 
za prehod meje za več let. Pogoje za potovanja v posamezne države 
oziroma za vrnitev iz drugih držav v evropsko unijo si lahko ogledate na 
spletni strani Veterinarske uprave RS (VURS).



 

Psi za odkrivanje min 

Zelo široka so področja, kjer silno
občutljiv pasji nos pomaga ljudem.
Ponavadi veliko govorimo in pišemo o
štirinožcih, ki rešujejo življenja ljudi
zasutih v ruševinah in snežnih
plazovih, redkeje pa o tistih, ki na
minskih poljih odkrivajo mine.
Nimamo podatkov, koliko življenj so ti
štirinožni specialisti že rešili,
nedvomno pa lahko trdimo - veliko. 

Prve pse za odkrivanje min so začeli
uporabljati po drugi svetovni vojni v Nemčiji. Pse za razminiranje, kot jih 
ponekod imenujejo so uspešno uporabljali tudi v Vietnamu, v Kambodži, 
v Afriki in drugje, kjer so po različnih vojnah na minskih poljih ostala 
eksplozivna sredstva. Z razminiranjem pa se še vedno ukvarjajo v 
nekdanjih republikah SFRJ, predvsem pa pse za odkrivanje min 
uporabljajo v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Po podatkih iz 
decembra 2004 imajo v BiH 102 psa, na Hrvaškem pa 136 psov za 
odkrivanje min. 

Psi delajo veliko hitreje in bolj zanesljivo kot različni detektorji za 
odkrivanje min, zelo uporabni pa so tudi zato, ker z drugimi sredstvi 
ponavadi ne moremo odkriti min, ki v svojih sestavnih delih nimajo 
nobenih kovinskih delov. 

Tako lahko, denimo, deminer oziroma pirotehnik na delovni dan preišče 
od 40 do 70 kvadratnih metrov minskega polja, šolan pes pa od 1100 do 
1500 kvadratnih metrov. 

Ni sicer znano, kateri vonj psi pravzaprav iščejo, ali je to eksploziv, 
detonator, ohišje mine..., kar pa sploh ni pomembno. Poglavitno je, da 
pes mino, življenjsko nevarno ubijalsko sredstvo odkrije. 

Ko smo zbirali podatke o štirinožnih iskalcih min smo obiskali največji in 
center za vzgojo in šolanje psov za odkrivanje min na Hrvaškem, ki je v 
Požegi (nekdanja Slavonska Požega), kjer smo se pogovarjali z 
direktorjem Željkom Romiæem.

 



Brez vzgoje in šolanja ne gre 

Razlogov, da sodi pes med visoko
razvita živa bitja, je več. Kot živalska
vrsta pa se je ohranil zaradi izvrstnega
spomina, velike sposobnosti učenja,
sprejemanja avtoritete, zmožnosti
prilagajanja, pripravljenosti za
spreminjanje ranga in dovolj visoke
inteligence. 

Ko se lotimo vzgoje oziroma šolanja,
moramo vedeti predvsem to, da pes ne misli in čuti tako kot človek Pes 
ne ve, kdaj stori nekaj, kar je v skrbnikovih očeh prav oziroma narobe. 
Odziva se predvsem nagonsko in po izkušnjah. Pes pa mora svojega 
človeka spoštovati in mu tudi zaupati, z njim se mora počutiti varno. 

Prav je, da gremo s svojim psom v tako imenovano malo šolo, v kateri 
vzgajajo in učijo pasje mladiče in tudi mlade pse. Mala šola je zelo 
pomemben dejavnik pri poznejšem nadgrajevanju in šolanju psa, poleg 
tega si kuža pridobiva pozitivne življenjske izkušnje. Mala šola je odličen 
uvod za poznejše delo s psom, hkrati pa dobi tudi skrbnik potrebno 
osnovo za vzgajanje psa, pa tudi osnovo za doseganje morebitnih višjih 
ciljev (tekmovanja, razstave...). 

V Sloveniji je veliko kinoloških društev in tudi posameznikov, ki vodijo 
tečaje in skrbnikom pomagajo pravilno izšolati psa. Tako kot so razlike 
med posameznimi kinološkimi društvi, so razlike tudi med vaditelji, ki v 
njih vodijo tečaje, precejšnje razlike pa so seveda tudi med vaditelji, ki 
imajo tako imenovane zasebne pasje šole. Če živimo v večjem mestu, 
kjer deluje več kinoloških društev, ni težav, saj lahko pri znancih, ki so bili
s psom na tečaju, povprašamo, kako je bilo v šoli. Lahko pa si tudi sami 
ogledamo okolje, kjer nameravamo šolati svojega štirinožca, lahko 
obiščemo celo uro šolanja in se pogovorimo s tečajniki. Izkušnje 
nekaterih skrbnikov določenih pasem oziroma psov, ki ponekod še vedno
veljajo za "zabite" in neučljive, pa kažejo, da se v nekaterih društvih 
otepajo psov, ki jih je treba šolati na drugačen način oziroma je treba 
uporabiti drugačne metode. Do določene mere lahko razumemo, da v 
šolo nočejo sprejeti odraslega psa, ki je povsem nevzgojen in okolju 
nevaren. Ponavadi pa gre v takšnih primerih za vaditelje oziroma vodje 
tečajev, ki imajo premalo izkušenj in si določenih pasem (psov) ne upajo 
vzeti v šolo. Večkrat se je že zgodilo, da so bili skrbniki določenih pasem 
razočarani nad določenim društvom, ker jim je vodja šolanja že na uvodni
uri povedal, da njihovega psa pač ni mogoče izšolati. Kdo ve, odkod 
imajo ljudje, ki se ukvarjajo z vodenjem tečajev v kinoloških društev, 
takšno zmotno mnenje? Prav vsako pasmo in vsakega psa je mogoče 
šolati, a za to potrebujemo dovolj strokovnega znanja, izkušenj ter 



seveda volje do dela. Še pred nekaj leti so v pasjih šolah močno 
prevladovali nemški ovčarji, zato so tudi način dela prilagodili tej pasmi. 
Dandanašnji pa so nemški ovčarji v tečajih v manjšini, veliko pa je 
prinašalcev, malih družnih psov in seveda tudi mešancev. Zato morajo 
imeti vodje tečajev veliko več strokovnega znanja in izkušenj kot 

Izbira psa - več kot 400 možnosti - oktober 2005

Za tole temo bržčas nisem najbolj kredibilen avtor. Vse svoje pasme sem 
namreč izbrala po slikah, zaradi ljubezni na prvi pogled. Samojedi so me 
s svojim nasmehom očarali, še preden sem sploh znala brati, in ko sem 
desetletje po tem iskala manjšega psa, se spet nisem bila pripravljena 
odpovedati ekspresivnemu pasjemu obrazu z večnim nasmeškom. Prav 
zavoljo tega razloga sem zgrožena odkimavala vsakič, ko mi je kdo 
priporočil šeltija. Tako sem našla pirenejske ovčarje, katerih glavna 
pasemska značilnost je prav njihov neukrotljiv izraz na obrazu. Torej sem 
spet zbirala po slikah...

Toda po drugi strani sem pri sedmih letih poznala več pasem kot 
povprečen pasjeljubec in se branja naučila ob pasjih enciklopedijah - 
potem ko je vsem domačim že pošteno presedalo prebirati mi pasemske 
opise. 

Dandanašnji je vse skupaj postalo še bistveno bolj preprosto, namesto 
pustih opisov pasem v pasjih enciklopedijah nam je na voljo internet z 
nešteto koristnimi informacijami, forumi, e-mail listami za praktično 
vsako pasmo in z enostavnim dostopom do največjih poznavalcev vsake 
pasme, pa predstavitve pasem na Animal Planet in Animaux itd. Pa 
vendar se še vedno veliko ljudi odloča za pasmo po zadnji modi, brez 
temeljitega razmisleka in brez vpogleda v vso množico možnosti. 
Pravzaprav se vse bolj zdi, da je toliko teže izbrati, kolikor več je izbire.

Še preden se sploh začnemo odločati za primerno pasmo, priporočam, da
vnovič razmislimo, ali smo na kužka zares pripravljeni. Imamo zanj dovolj
časa? Dovolj znanja? Dovolj potrpežljivosti? 

Šele ko smo zares prepričani, da bomo za kužka z veseljem skrbeli čisto 
vsak dan naslednjih 15 in več let, nas čaka naslednji korak. Premisliti 
moramo, zakaj hočemo psa, torej koliko in kakšen tip aktivnosti mu bomo
nudili in seveda katero velikost psa in kateri tip dlake želimo.

Po odločitvi za velikost in tip dlake sledi še težje izbiranje med različnimi 
pasemskimi skupinami. Čeprav je mogoče z vsemi psi s pravilno in 
pravočasno vzgojo doseči praktično vse, pa so nekatere stvari veliko laže
dosegljive z nekaterimi pasmami. Odpoklic je tipičen primer: če na klic ne
pride polarni pes to niti ni tako čudno, če pa na klic ne pride ovčar, je to 



skrajno nenavadno. Ali še drug primer: če žogica niti malo ne 
impresionira katerega od orjaških psov, je to nekaj povsem običajnega, 
če pa žogice ne zanimajo terierja, je to že skrajno čudno. 

To seveda ne pomeni, da polarnega psa ni mogoče naučiti odpoklica ali 
molosa igranja z žogico: pomeni zgolj to, da boste v to pri polarnemu psu
oziroma v drugem primeru pri molosu vložili bistveno več truda, kot bi ga
bilo treba pri ovčarju ali terierju.

 

Agresivnost

Že beseda agresivnost pri mnogih
ljudeh povzroča nelagodje. Ko pa
agresivno vedenje doživimo, se
sprožita močan psihičen in fizičen
odziv, najprej strah, ki lahko povzroči
fizično nemoč, ali posežemo po
dejanju, katerega posledice so povsem
nepredvidljive. To se lahko zgodi pri
srečanjih skrbnikov psov z drugimi
skrbniki in so njihovi psi agresivni do
drugih psov in do ljudi. 

O agresivnosti psov razmeroma
pogosto poročajo mediji, še zlasti ob
različnih dogodkih, ko je pes napadel človeka. Takšni članki pa ponavadi 
niso na kdove kako visoki strokovni ravni in zato tudi ne pripomorejo k 
izboljšanju kakovosti življenja skrbnikov psov in tudi ne drugih ljudi. Po 
drugi strani pa taki članki, še zlasti tisti v rumenem tisku, povzročajo vse 
večji pritisk na skrbnike psov. Zadnje čase to vpliva tudi na odločitve 
sodnikov, saj se v svojih razsodbah odločajo v škodo psov oziroma pasjih 
skrbnikov tudi v primerih, ko sta, kinološko-strokovno gledano, pes in 
njegov skrbnik povsem brez krivde. V takem primeru se javnost sklicuje 
predvsem na tako imenovane nevarne pasme, čeprav v resnici največ 
ugrizov povzročijo povsem "vsakdanji" psi, ker so jih "žrtve" tako ali 
drugače ogrožale. Ne nazadnje je treba povedati, da večino ugrizov psi 
povzročijo domačim otrokom in otrokom, ki jih poznajo. Do ugriza pa 
pride zato, ker so otroci z določenim dejanjem presegli prag pasje 
potrpežljivosti... 

V sodobnem svetu si zato pasji skrbniki želimo imeti psa, ki ne bo prav 
nič agresiven, a če bi to lahko dosegli, psi bržkone ne bi bili več to, kar 
od njih pričakujemo in zaradi česar jih sploh imamo za družinske člane in 



spremljevalce. 

 

Čas, ko je vse malo drugače 

Približujejo se praznični dnevi, ko se
velikokrat pojavljajo dileme, katero
darilo bi bilo najboljše, najlepše in
najbolj prikupno za naše najbližje.
Ste pomislili, da bi komu podarili
živalco? Premislite znova!

Obdarovanje ljudi z živimi bitji ni
priporočljivo, saj s tem novemu
skrbniku živali nalagamo precej
resno in veliko odgovornost. Za žival
je treba skrbeti, treba jo je negovati, hraniti, ji posvetiti veliko časa in 
tudi energije. Živo presenečenje pod okrašeno smreko v mnogih primerih
povzroči zamero, saj obdarovani niso pripravljeni v svoj dom sprejeti 
kosmatega ali pernatega prijatelja. Preden se torej odločimo za takšno 
vrsto darila, se prej prepričajmo, da bo žival zaželena, da jo bodo lepo 
sprejeli, da bo imela topel dom in lepo življenje.


