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Uvodnik

Za nami je burno leto. S tem mislim 
na dogajanje v Kinološki zvezi. Boj 
med prejšnjim in zdajšnjim pred-

sednikom se je končal s porazom obeh. 
Na izredni skupščini se je izbralo začasno 
vodstvo, ki bo pripeljalo do novih vo-
litev. Upajmo, da se na njih, za vodenje 
zveze najde človek, ki bo na  zastavil delo 
v pravo smer, saj je kinologija za večino 
konjiček oz. sprostitev po vsakodnevnih 
naporih.

 Za razliko od Kinološke zveze v dru-
štvu borbe za položaje ni. Prej nasprotno. 
Za resno delo je na voljo skromno število 
ljudi, ki so odgovorni za aktivnosti, ki jih 
opisujem v nadaljevanju.

 V septembru smo zastavili delo z je-
senskim šolanjem. Malo šolo smo izvedli 
po običajnem programu. O tem je nekaj 
malega zapisala Alenka Kotar. Pri nekaj 
starejših psih zrelih za osnovno šolo smo 
s pomočjo Eve Veler ponudili alternativo 
s povsem drugačnim pristopom. Po od-
zivu tečajnikov jim je tak način blizu in je 
kot tak primerna oblika šolanja. Mogoče 
je potrebna bolj ciljna usmeritev in krajši 
rok tečaja. Podrobneje v Evinem članku, 
kjer je opisana tudi agility sezona.

 Skladno s tradicijo se je pokal Vo-
mar pri nas končal s finalno tekmo. V 
programu A je zmagala Mirjana Školjnik, 
3 mesto je osvojil Sašo Kotar. V skupnem 
seštevku je to prineslo 2 mesto za Saša, 

3 mesto za Mirjano in 4 za Bojano Puč-
nik. Tekmovalcem vse čestitke še z moje 
strani. Več o pokalu Vomar v prispevku 
Boštjana Ropiča.

 Za konec leta smo ugriznili v izziv 
zapiranja nadstrešnice, s katerim smo 
dolgo odlašali. Izvedli smo vse bistvene 
elemente. Za fino nastavitev in zaključe-
vanje detajlov bomo počakali na toplejše 
vreme. Prispevek je pripravila Anja Jug.

 Anja je tudi avtorica članka o pre-
prečevanju pasjih pretepov. Predlagam, 
da ga preberete večkrat. Tako se vam bo 
pravilno ukrepanje vtisnilo v podzavest 
in boste v kritični situaciji pravilno ukre-
pali.

 Za konec tokratne številke je Bo-
štjan pripravil prispevek o verjetno naj-
bolj poznani a žal zadnje čase malo za-
postavljeni pasmi  Nemški ovčar.

Pred nami je nova sezona in prvi izziv je 
spomladansko šolanje. Z vpisi pričnemo 
v nedeljo, 17. februarja in 24. februarja v 
času odprtih vrat med 9 in 11 uro.  Sledi 
uvodni sestanek v torek 5. marca ob 18. 
uri.

 Vabljeni!

Marjan GUMZEJ
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Načrte je izrisal Bojan Lah. Fizična 
dela pa so opravili naši štirje mu-
šketirji Marjan Gumzej, Srečko 

Rauš, Sašo Kotar in Marko Jug. Delo se je 
pričelo konec novembra 2018.

 Naši delavci so žrtvovali kar ne-
kaj prostih dni ter nedelj v decembru in 
opravili odlično delo. Vsaki dan je bilo 
narejeno več in prvi rezultati so bili hitro 
vidni. V prvih dneh smo najprej sestavi-

Anja JUG

Zapiranje nadstrešnice

Že v začetku leta 2018 smo se odločili, da bi bilo 
priročno, če bi nadstrešnico zaprli. Ker treniramo tudi v 
zimskih mesecih je prijetno po treningu stopiti iz vetra, 
dežja in snega v suho zavetrje.
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li okvirje ter izdelali leseno nosilno kon-
strukcijo. Pri delu sta pomagala tudi Aljaž 
in Uroš. 
 Ženski del delovne zasedbe smo 
skrbele predvsem za to, da naši delav-
ci niso bili žejni in lačni. Medtem, ko so 
moški delali zunaj smo pospravile in po-
čistile hišo, poskrbele za naše pse ter se 
predvsem veliko pogovarjale in smeja-

le. V dobri družbi je nastalo naše konč-
no delo. Zaprta nadstrešnica, ki izgleda 
odlično. Velik zaprt prostor bo prišel prav 
za različne sestanke, srečanja, zavetje 
med treningi v času slabega vremena. 

 Seveda se je med delom in druže-
njem porodilo tudi nekaj novih zamisli 
za nadaljnje projekte in nove podvige.
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Kako lahko preprečimo pasji pretep?

S psom moramo obiskati tudi urbano 
okolje, kjer spozna druge pse in se 
na pravi način socializira. 

Prioriteti za kakovostno življenje s psom 
naj bosta dobra vzgoja in socializacija. 
Če pes ni vzgojen, z njim ne morete niti 
na sprehod, obisk, morje, k veterinarju. In 
pes, ki ni vzgojen, seveda ne more vede-
ti, kaj je prav in kaj narobe. Ne zna ločiti 
med želenimi in neželenimi vedenji. To 
mu mora v procesu vzgoje predstaviti 
vodnik. Skupinski tečaj mora zato poskr-
beti, da je del učnega procesa tudi nava-
janje psa na različna okolja in življenjske 
situacije.

 Socializacija je podaljšek vzgoje, 
ki poskrbi, da se pes zna obnašati v dru-
gačnih okoliščinah. Če je pes slabo soci-
aliziran, se bo v okolju z motnjami slabo 
počutil, bo negotov in prestrašen, zato 
se lahko začne vesti na neželen način. 
Mišljenje, da je socializacija igranje psov 
med sabo in pozdravljanje mimoidočih 
ljudi, je zmotno. Če se pes že druži z dru-
gimi psi, naj se druži le s samozavestnimi 
in stabilnimi psi, ki nimajo težav sami s 
seboj. Odsvetujem pa druženje s tujimi 

psi, ki jih ne poznate.

 Svojega psa moramo imeti ves 
čas pod nadzorom in hkrati biti pozor-
ni na preventivo. Zakonsko je določeno, 
da mora biti pes v urbanem okolju na 
povodcu. Zato se je tega treba držati in 
tu ne gre za izbiro. Psa je neodgovorno 
spuščati ne le zaradi zakona, ampak tudi 
zaradi drugih psov, drugih živali in ljudi. 
Če svojega psa spustimo tam, kjer je do-
voljeno, pa moramo biti prepričani, da 
obvlada odpoklic. Tak pes mora biti tudi 
socializiran in navajen drugih živali, pro-
meta.

 Preventiva pomeni, da razmišlja-
mo vnaprej, da smo vedno en korak pred 
psom. Stvari, ki jih lahko predvidimo, nas 
ne smejo presenetiti. Na primer za psa, 
ki rad skače po ljudeh, ne moremo reči, 
da nas je presenetil, ko je (spet) skočil na 
nekoga. S preventivo lahko poskrbimo, 
da se taka neželena vedenja sploh ne bi 
zgodila. Pomemben način, da psa zamo-
timo, je, da se na sprehodu z njim aktivno 
ukvarjamo. Tako sploh nima časa za dru-
ge pse. Navaden sprehod ne sodi med 

Prvi ukrep, da preprečimo, da bi se pes stepel, je, da ga 
peljemo na kakovosten tečaj vzgoje, drugi pa, da ga 
primerno socializiramo. A obisk dobrega tečaja vzgoje 
ni dovolj.

Anja JUG



6

fizične zaposlitve, ampak zgolj poskrbi 
za zadovoljevanje nekaterih osnovnih 
potreb.
 
Ko našega psa napade tuj pes
 
 Če pa do spopada pride je zelo po-
membno, da ostanemo mirni. Ljudje po-
gosto naredimo napako, ko poskusimo 

rešiti začetek spopada dveh dominan-
tnih sov. Psi pred spopadom poskusijo 
prestrašiti nasprotnika z dominantno 
držo – visoko dvignjen napet rep, viso-
ko dvignjena glava, vrat vkopan med 
lopatici. Psi s takšnim nastopom merijo 
moč in največkrat se eden od psov po-
dredi in do spopada ne pride. Največja 
napaka je, da v takšni situaciji začnemo 
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kričati in teči proti psom. Takšna reakcija 
je večinoma spontana in dobronamerna, 
vendar napačna. Dva že tako napeta psa 
s svojo reakcijo dodatno vznemirimo in 
lahko sprožimo napad. 

Ločevanje pasjega pretepa

 Posredovanje v pasjem pretepu je 
lahko zelo nevarna in se ga brez ustre-
znega znanja ne smemo  sami lotevat. 
Največja napaka je, da našega psa zgra-
bimo za vratno gubo. Takšno ravnanje 
odsvetujem iz dveh razlogov. Prvi je ta, 
da nas večina ni dovolj močna, da pote-
gnemo dva (navadno velika) psa narazen 
in ju držimo narazen tako dolgo, da se 
pomirita. Drugi razlog pa je ta, da bomo 
verjetno deležni kakšnega ugriza in to s 
strani lastnega psa. Pes, ki je v spopadu 
je v preživetvenem nagonu in ne razmi-
šlja tako kot po navadi. Ko ga bomo zgra-
bili za kožno gubo bo reagiral povsem v 
afektu in nas nagonsko ugriznil.

Pravilno ločevanje pasjega pretepa

 Za to sta potrebna dva človeka. 
Vsak prime zadnje noge svojega psa in 
jih hitro in čvrsto dvigne v zrak. Pes tako 
stoji na sprednjih tacah kot bi vozil samo-
kolnico. Nato povlečemo psa nazaj, da 
se ločita. Zelo pomembno je, da zadnjih 
nog ne izpustimo saj bosta psa takoj sko-
čila v napad. Prav tako ne smemo obsta-
ti na mestu ampak se moramo pomikati 
nazaj, pri tem lahko tudi zavijamo ali ho-

dimo cikcak, da je pes ves čas prisiljen, da 
lovi ravnotežje. S tem preprečimo, da bi 
se v afektu obrnil in popadel nas. Psov ne 
izpustimo tako dolgo, dokler vsaj enega 
ne umaknemo v ločen prostor.

 Najhujša situacija je če se vam to 
pripeti ko ste sami. Takrat je potrebno 
enega psa z povodcem privezati okoli 
trupa tik pred zadnjimi nogami. Pripete-
ga psa počasi povlečemo proti fiksnemu 
objektu kot je drevo, ograja ter ga prive-
žemo nanj. Šele takrat primemo drugega 
psa za zadnje noge,  ga dvignemo ter od-
vedemo na varno tako kot v prejšnjem 
primeru. 

 Kljub temu, da poznamo teorijo, 
sebi in vam želim, da nam v praksi ne bo 
potrebno nikoli preizkusit metod za re-
ševanje pasjega pretepa. Prijetno sobi-
vanje vsem!



To se je vsekakor poznalo tudi na 
aktivnosti naših agilitašev to jesen, 
saj jih je kar nekaj treninge obisko-

valo precej bolj poredko kot spomladi in 
poleti. 

 V začetku septembra smo se 3 čla-
nice udeležile še zadnje tekme letos v 
organizaciji KD Zreče, preostanek sezo-
ne pa je zajemal predvsem proste tre-
ninge z namenom priprav na naslednje 
leto. Tako si spomladi obetamo tudi prve 
nastope nekaterih agilitašev na uradnih 
tekmovanjih, kot zmeraj pa tudi tokrat 
upam, da se nam pridružijo novi vodni-

ki, ki si želijo popestriti preživljanje časa s 
svojim psom.

 Tečaj osnovne šole je to sezono 
potekal nekoliko drugače kot v preteklih 
letih. Tokrat se namreč ni izvajal po ura-
dnih programih KZS, kjer je v ospredju 
predvsem izvajanje vaj poslušnosti na 
poligonu, temveč smo tečajnikom v treh 
mesecih podajali znanje in napotke iz 
zelo širokega spektra tematik, za katere 
menim, da so potrebne za uspešno so-
bivanje s psom v urbanem okolju. Osre-
dotočili smo se na vsakodnevne, najpo-
gostejše težave, s katerimi se srečujemo 
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Eva VELER

Agility in malo drugačna osnovna šola
Ko se začne jesensko vreme s krajšimi dnevi so razmere 
za trening agility-ja vsekakor manj privlačne in težje se 
je pripraviti do tega, da se podamo na poligon. 
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lastniki psov in jih poskušali rešiti na 
način, ki je zabaven tako za psa kot tudi 
za vodnika. Poleg poglabljanja odnosa 
in sodelovanja med vodnikom in psom, 
smo se posebej posvetili tudi hoji na po-
puščenem povodcu, odpoklicu, razume-
vanju in premagovanju reaktivnosti ter 
strahu, nekaj časa pa smo namenili tudi 
poznavanju pomena zaposlitve psov z za 
njih najbolj naravnimi aktivnostmi – tisti-
mi, pri katerih morajo uporabljati svoj 
smrček. 

 Tečajniki so imeli možnost prido-
biti precej poglobljeno znanje iz obrav-
navanih tematik, predvsem pa sem jim 
želela predstaviti novejši način dela s 
psom, ki presega preprosto ponavlja-
nje določenih vaj, nagrajenih s hrano ali 
igračo. Psom smo dali priložnost, da sami 

sprejemajo svoje odločitve in se naučili, 
kako jih na zabaven način pripravimo do 
tega, da so njihove odločitve točno ta-
kšne, kot si želimo mi. Si predstavljate, da 
vam med večerjo pade košček hrane na 
tla, vaš pes to vidi, a se brez da vi karko-
li rečete, ustavi in hrane ne pobere s tal, 
dokler, če sploh, mu vi to dovolite? Ali pa, 
da na sprehodu v daljavi zagleda psa, a 
sam od sebe najprej pogleda vas za do-
voljenje ter ga steče šele nato pozdravi-
ti? To so odzivi, ki smo jih želeli na tečaju 
privzgojiti psom. Samo, če so njihove la-
stne odločitve v skladu s »pravili«, ki jih v 
urbanem okolju pač morajo upoštevati, 
so namreč lahko zares svobodni, saj jim 
lahko zaupamo, da se bodo tudi brez na-
šega neprestanega nadzora vedli tako, 
da bo z njimi resnično lepo preživljati čas 
v katerikoli situaciji. 
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Namen tečaja je da smo pse in nji-
hove lastnike oz. vodnike naučili 
prijetnega, skupnega sobivanja.

 Čas tečaja male šole  smo nameni-
li vzgoji, socializaciji ter v  postavitvi čim 
boljše povezave med vodnikom in psom. 
Pozornost smo posvetili predvsem :
- vzgoji psa,(lepa hoja na povodcu 
brez vlečenja …..)
- socializaciji
- razvoju pravilne igre,

- dobri povezavi vodnik pes 
in nekaj ur preživeli v urbanem okolju.

 Mladiči so se spoznali tudi z osno-
vami poslušnosti skozi igro. Na poligonu 
so se psi počutili dobro in so radi sode-
lovali. Jesenski tečaj je obiskovalo 12 
tečajnikov. Bili so zelo pridni in vztrajni. 
Pridno so hodili na ure tečaja in s pomo-
čjo inštruktorja počasi, a vztrajno, osvojili 
program male šole.

 Se vidimo na spomladanskih tečajih!

Alenka KOTAR

Tečaj male šole
Program male šole je namenjen predvsem pasjim 
mladičem ter psom, ki so se s šolanjem srečali prvič. 
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Pokal VOMAR

Največ naših tekmovalcev smo ime-
li v programu ISP – A in tudi v tej 
kategoriji zasedli najboljša mesta, 

a o tem v nadaljevanju. 

 Finalna tekma za pokalVomar je 
potekala na našem poligonu. Zjutraj smo 
se zbrali v prijetnem okolju, lepem vre-
menu in polni tekmovalnega elana. Tek-
mo so prvi začeli sledarji po višjih pro-
gramih, ki so po jutranji kavici odšli na 
že položene sledi. Na našem poligonu pa 
smo pričeli s poslušnostjo po programu 
IPS – A, kjer smo imeli dva naša tekmo-
valca, ki sta se odlično odrezala.

 Po poslušnosti po nižjih programih 
so poslušnost opravili se višji programi, 
nato pa je sledila obramba. Celotno tek-
movanje je potekalo v prijetnem vzdušju 
in ob dobri malici, kateri je nato sledilo 
razglasitev rezultatov najprej nase tek-
me in nato se rezultati skupne uvrstitve 
pokala Vomar.  

Skupni rezultati pokala VOMAR:

ISP – A 
1. mesto - Repenšek Nika - KD Velenje

2. mesto - Kotar Sašo - KD Sloven-
ska Bistrica
3. mesto – Školnik Mirjana – KD Slo-
venska Bistrica

IPS – B – BH – BGH1
1. mesto – Lesjak Boris – KD Velenje
2. mesto – Vodopija Eva – Koroško KD
3. mesto – Nedeljkovič Tanja – ŠKD 
Ajdovščina

ISP BGH 3
1. mesto Hude Vesna – KD Emona

IPO - 1 
1. mesto – Sagadin Franc – KD Ptuj
2. mesto – Di Davide David – Koroško 
KD
3. mesto – Pajk Damjan – KD Ljublja-
na

IPO – 2
1. mesto - Papež Joži – KD Ljubljana

IPO – 3
1. mesto - Bola Jože KD Trbovlje
2. mesto – Flere Mirko – KD Ljubljana
3. mesto – Šeruga Srečko – KD Ptuj

Tudi v letu 2018 je potekal tradicionalni 17. pokal Vo-
mar. Organiziranih je bilo 7 tekem, katerih se je skupno 
udeležilo kar 194 tekmovalcev. 

Anja JUG
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Nemški ovčar se namreč odlično ob-
nese kot čuvaj, kot pes spremljeva-
lec, pomočnik ljudem s posebnimi 

potrebami, vodnik slepih, reševalni pes, 
uporabljajo ga tudi kot psa terapevta, 
zelo cenjen pa je tudi v vojski in policiji. 
Kljub njegovim številnim zmožnostim za 
delo, pa je tudi izredno zvest in prijazen 
družinski pes.

 Nemški ovčar spada v 1. FCI sku-
pina – ovčarski in pastirski psi, srednje 
velik, njihova teža je med 22 kg – 40 kg, 
višina: 55 cm – 65 cm, barva: črna z rjavi-
mi, rumenimi ali sivimi lisami, enobarvna 
črna ali volčje siva, ali z rjavimi oznaka-
mi, Dolžina dlake: srednje dolga, resasta, 
nepremočljiva krovna dlaka z gosto pod-
lanko, življenjska doba: 12 – 15 let, bival-

Boštjan ROPIČ

Nemški ovčar
Nemški ovčar izvira iz Nemčije. Prvotno je bil mišljen 
kot ovčarski pes, vendar so ga sčasoma zaradi njegove 
inteligence začeli uporabljati predvsem kot delovnega 
psa. 
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ni prostor: v hiši z vrtom, lahko v pesjaku.
Če si boste omislili nemškega ovčarja, 
boste spoznali, da ste za družabnika do-
bili izredno inteligentno bitje. Je urav-
novešen in zanesljiv, izvrsten čuvaj in do 
tujcev nezaupljiv. Pazil bo na vas, vašo 
družino in vaše imetje, vendar pa bo naj-
bolj navezan le na enega gospodarja. Je 
zvest, drzen, pogumen in ubogljiv pes, ki 
prinese zadovoljstvo vsakemu lastniku.

 Z drugimi živalmi lahko biva brez 
večjih težav, ključnega pomena pri tej 
pasmi je le, da psa takoj ob prihodu do-
mov navadimo na sobivanje z drugimi 
živalmi. Dobro se razumejo z otroki vseh 
starosti, tudi pri mlajših otrocih je skrb 
odveč. Če so del družine jih bo čuval, bo 
z njimi nežen in potrpežljiv. Prisotnost 
odrasle osebe se priporoča zgolj zaradi 
velikosti psa, da bi ne prišlo do nenamer-
nih poškodb. Zanimivo je, da ima ta pes 
lahko 2 različni vrsti dlake. Lahko je krat-
ka ali dolga. Najdete ga lahko tudi v šte-
vilnih barvnih kombinacijah. Podlanka je 
srebrno siva, mehka in ne sme biti vidna 
skozi zunanjo dlako. Zunanja dlaka je go-
sta in na občutek malce groba.

 Priporoča se krtačenje dlake nekaj-
krat tedensko, da odstranimo odmrlo in 
odvečno dlako. Če je dlaka okoli blazi-
nic na stopalih predolga in psa ovira pri 
teku, mu jo rahlo postrižemo. Kopamo 
ga redko, 1-2 krat letno, saj ima v dlaki 
naravna olja, ki dlako ščitijo, s kopanjem 
pa jih največkrat odstranimo in vzdraži-
mo kožo. Dlaka močno odpada, zato jo 

boste našli povsod po vašem domu.
 Pri nemškem ovčarju lahko pride 
do displazije kolkov in komolcev, krvnih 
motenj, prebavnih težav, epilepsije, kro-
ničnih ekcemov, vnetja roženice in aler-
gij na bolhe, zato je zelo pomembno, da 
kupimo mladiča pri odgovornih vzredi-
teljih, ki nam lahko dokažejo dobro zdra-
vstveno stanje prednikov.

 Obvezna je zgodnja socializacija, 
sicer so lahko agresivni do tujcev. Zara-
di izjemno visoke inteligence in hitrega 
tempa učenja, je vzgoja dokaj hitra, ven-
dar pa moramo začeti ko je kuža še mlad. 
Vseeno pa jo moramo izvajati dosledno 
in z zelo jasno postavljenimi pravili. Izur-
jeni nemški ovčarji so zanesljivi in izre-
dno poslušni. Odrežejo se tudi v agilityju, 
sledenju in drugih pasjih športih.

 Dnevni sprehodi so zelo nujni, ne 
bodo pa se branili tudi kakšnega teka ali 
drugih visoko intenzivnih aktivnosti. So 
zelo aktivni psi in potrebujejo veliko za-
poslitve, umske in fizične. Zato nemški 
ovčar nikakor ni pasma za manj aktivne 
lastnike.

 Ta zelo aktiven pes se dobro obne-
se v vseh okoljih, vendar pa se priporo-
ča vsaj veliko dvorišče, kjer lahko sprosti 
svojo energijo. Veliko lastnikov ima nem-
ške ovčarje v pesjaku ali na verigah – a 
to je pes, ki je rad z družino in v primeru 
pomanjkanja pozornosti in osamljenosti 
lahko postane agresiven in destruktiven.



TEČAJI POMLAD 2019

KDAJ? Vpisi: 17.2. in 24.2.2019 od 09:00 do 11:00 
       Uvodni sestanek: 5.3.2019 ob 18:00
KJE? Prostori društva na Kuglu

Informacije: 040 326 938
               www.kinolosko-drustvo.com


