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Vzreditelji KLŠPS  

v sodelovanju s KLŠPS  

dne 12. maja 2021 ob 19.00 uri 

organizirajo za člane kluba 

on-line predavanje 

 
UPORABNA REPRODUKCIJA 

ZA VZREDITELJE 
 
 

 

O predavateljici: 
Od nekdaj si je želela postati 
veterinarka, zato ni presenečenje da 
je vpisala študij veterine. Na 
Veterinarski fakulteti v Ljubljani je 
diplomirala leta 2009, štirikrat je 
prejela priznanje za najboljšega 
študenta letnika in Prešernovo 
priznanje. Že tekom študija je 
voluntirala na več priznanih klinikah 
in v ljubljanskem zavetišču, med 
absolventskim stažem pa odšla na 
dodatno izobraževanje na Dunajsko 
veterinarsko fakulteto. Po diplomi se 
je zaposlila kot veterinarka za male 
živali. Svoje znanje nenehno 
nadgrajuje tudi po zaključku študija, 
predvsem na Evropskem ESAVSU 
(European School for Advanced 
Veterinary Studies), kjer je opravila 
specializacije iz več področij 
kirurgije. Na kliniki Vet4Pet vodi 
kirurgijo mehkih tkiv in reprodukcijo, 
ukvarja pa se še z ortopedijo, 
anestezijo, slikovno diagnostiko in 
interno medicino. Je članica 
Slovenskega združenja veterinarjev 
za male živali.  
Njena velika ljubezen je vzreja 
velikih švicarskih planšarskih psov, 
do danes se je pri njej skotilo že 17. 
legel. To področje jo še posebej 
veseli in se mu skrbno in predano 
posveča tudi v prostem času. 
Opravljeno ima licenco za vzrejno-
tetovirnega referenta pri Kinološki 
zvezi Slovenije.  

  

Program predavanja: 

 
o Kdaj, zakaj in kako pariti... 

o Merjenje progesterona - nuja ali modna 

muha 

o Moja psička je breja, kaj vse moram 

pripraviti... 

o Ultrazvok? Pomen števila mladičev... 

o Kotitev in pogosti zapleti, kdaj poklicati 

veterinarja 

o Pomembni napotki po kotitvi 

o Mladiček ne pridobiva na teži, kaj pa 

sedaj? 

o Prvi trije tedni po kotitvi - psica naredi vse, 

jaz pa samo opazujem? 

o Kako na "pravo" hrano in kaj izbrati 

 
 

 

Kako se prijaviti 

 
Prijavo sporočite Špeli Homan najkasneje do  
11.5.2021 ob 20.00 na spela.homan@gmail.com.  
Na dan predavanja boste na vaš e-mail prejeli 
povezavo za dostop do videokonferenčne 
sobe.  
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