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Uvodnik
Pozdravljeni ljubitelji psov!

Č

lanice in člani Kinološkega društva
Slovenska Bistrica smo zelo veseli, da smo po nekaj letih ponovno
obudili kinološko literaturo na območju
Slovenske Bistrice. Ta ima v društvu že
nekajletno tradicijo, vendar je bila do sedaj v zatonu. Ker gremo tudi kinologi s
časom naprej, smo se odločili za spletno
glasilo, ki je pred vami. Z glasilom vas
želimo obveščati o našem delu kot tudi
o delu v lokalnem okolju. Mnenja smo,
da se morajo tudi društva povezovati in
vključevati v lokalno skupnost.
V prvi številki glasila smo vam pripravili pregled dela v letu 2011. Dela je
bilo veliko, vendar smo ga opravili z lahkoto in veliko zavzetostjo. Tako nam tudi
načrtov za leto 2012 ne manjka. Spletno
glasilo je že ena izmed uresničenih naših
želja. Kinološko društvo Slovenska Bistrica je društvo, ki združuje ljubiteljev psov,
ki ne zadovoljujejo svojih potreb, ampak
potrebe psa. Tako na našem društvu skozi igro ter pohvale naučimo pse lepega
in nam želenega vedenja. Za izvajanje
pasje šole imamo idealne pogoje z zelo
lepim poligonom v osrčju neokrnjene
narave. Za vas nudimo naslednje programe šolanja: vrtec, mala šola, osnovna
šola, nadaljevalne tečaje in tečaj agilitya.
Prav tako naši člani uspešno sodelujejo
na državnih in regijskih tekmovanjih.
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Za več informacij si oglejte spletno stran
društva: www.kinolosko-drustvo.com ali
nam pišite na info@kinolosko-drustvo.
com.
Vse lastnike in ljubitelje psov vabim na obisk našega društva, kjer se lahko aktivno vključite v delovanje društva,
postanete aktiven tekmovalec s svojim
psom ali pa nas pridete le obiskat in ste v
dobri družbi štirinožnih prijateljev in njihovih lastnikov.
Predsednik Kinološkega društva
Slovenska Bistrica
Boštjan Ropič dipl. posl. adm.

Vpisi v šolanja psov pomlad-jesen 2011
Pomlad je čas, ko se vse prebuja iz zimskega spanja. Tudi
mi smo se v letu 2011 zgodaj prebudili in 15. 3. 2011 pričeli s tečaji šolanja psov.

M

ed nas je prišlo veliko število tečajnikov in njihovih štirinožnih
prijateljev. Tako je bilo v tečaju
osnovnega šolanja 12, v tečaju male šole
pa 9 tečajnikov. Štirje navdušenci nad
agilityjem pa so obiskovali tečaj agilitya.
Jesen nam je prinesla še večje število
tečajnikov. Tako so k nam prišli pomladanskih zaspanci, ki niso hoteli zamuditi
nabiranja znanja. 3. 9. 2011 smo združili
prireditev Kinološki dan in vpise pod eno
streho ter navdušili ljubitelje psov za šolanje njihovih prijateljev.
V osnovno šolo je prišlo 19 tečajnikov in
njihovih psov, malo šolo pa je obiskovalo

15 tečajnikov, 5 tečajnikov se je odločilo
za spretnost oz. agility. V jesenskem delu
smo imeli 2 tečajnika, ki sta nadaljevala
šolanje v nadaljevalnem tečaju.
Pri vpisih smo k sodelovanju povabili tudi naše dolgoletne partnerje, in
sicer Veterinarsko postajo Slovenska Bistrica, ki je našim tečajnikom pomagala
z nasveti pri oskrbi njihovih ljubljenčkov.
Sodelovali smo tudi s Trgovino Zoo in vrt
ŽAKI iz Slovenske Bistrice, ki je vsem tečajnikom predstavila svojo opremo ter
nudila popuste pri nakupu hrane in pripomočkov.
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Izpiti šolanja psov pomlad–jesen 2011
Iz treninga v trening smo se naučili več, psi so počasi
pričenjali razumeti naše zahteve in tako tudi ubogati na
naša povelja.

T

rije meseci so hitro minili in že smo
bili pred veliko nalogo – izpit. Pomladanski izpiti so potekali 11. 6.
2011 ob zelo lepem vremenu in idealnimi pogoji. Razen majhne nervoze med
tečajniki, ki smo jo hitro premagali, ni
bilo večjih težav. Tako je izpit IPS-A opravilo vseh 7 tečajnikov, izpit IPS-B-BH pa
pravtako vseh 7 prijavljenih tečajnikov.
Tečajniki, ki so opravljali izpit IPS-B-BH so
zraven vodljivosti na poligonu uspešno
opravili tudi teoretični del, kjer so bili vsi
100%. Prav tako so vodniki opravili preizkus s psom v urbanem okolju, kjer so
pokazali, da so pripravljeni na skupno življenje v skupnosti.
Jesenski izpiti so potekali 26. 11.
2011. Zjutraj smo se zbudili v hladno jutro, vendar je naš trud in zagnanost hitro
nagradilo sonce in nam polepšalo dan.
Med izpitniki smo imeli tudi dva psa po
višjih izpitih IPO I, zato smo pričeli izpite
na sledi v kraju Črešnjevec. Obe izdelani
sledi sta sodnika zadovoljili, saj je bil z videnim zadovoljen in psom dal lepo oceno. Nadaljevali so psi in njihovi vodniki
po programu IPS-A, ki jih je bilo 6. Vsi psi
so uspešno opravili izpite in zadovoljni
zapuščali poligon. Izpitniki po progra-
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mu IPS-B-BH so prav tako nestrpno čakali na dokazovanje svojega dela. Po teoretičnem delu, ki so ga nadpovprečno
opravili, je nastopil tudi njihov čas. Vseh
9 tečajnikov s svojimi psi so se prebili
skozi veliko tremo in opravili z vajami vodljivosti. Čakal jih je samo še preizkus v
urbanem okolju. Med tem časom sta na
poligonu opravila z vajami poslušnosti

še višja izpita IPO I, ki sta gledalce in tečajnike zelo navdušila s svojo upogljivostjo in zahtevnostjo vaj. Seveda sta tudi
te vaje opravila pozitivno in tako bila le
korak pred ciljem.
Pred najbolj zanimivim delom izpitov – obrambo, so vodniki s psom odšli
še v urbano okolje ter opravili vaje v mestu in tako sodniku pokazali, da so pripravljeni na življenje v skupnosti. Po teh vajah so si vodniki, ki so opravljali izpit IPS
B-BH, že lahko čestitali za opravljen izpit,
saj so ga vsi opravili. Gledalci in vodniki
so že nestrpno čakali na zadnjo disciplino izpitnika po programu IPO I – obrambo. Najprej je vaje obrambe opravljal
naš podpredsednik Bojan Lah in s svojo
psico Inko navdušil občinstvo in sodnika. Tako je za vajo dobil odlično oceno
in s tem opravil izpit IPO I. Prav tako je
vajo obrambe s psom Porsche opravila
Mateja Steinberger in s tem opravila
izpit IPO I. Po dobro opravljenem
delu je sledila zabava. Tako smo
po pomladanskih in jesenskih
izpitih pripravili piknik in poskrbeli za druženje vodnikov
in psov. Za vse pse smo pripravili ekshibicijsko tekmo v
agilitiyu, prav tako pa so nam
svoje znanje prikazali psi, ki
so opravili tečaj ali tekmujejo
v agilitiyu.
Med opravljanjem izpitov so naši kuharji poskrbeli za dobro hrano in

pijačo, da smo lahko nazdravili uspešno
opravljenim izpitom. Ko smo se
okrepčali in sprostili, je sledil finale – podelitev priznanj. V našem
društvu so vsi psi in vodniki
dobili priznanja za svoj trud
in pokazano znanje. Prav tako
smo nagradili najboljšega psa
ekshibicijske tekme v agilitiyu
in tudi osmoljenca te tekme s
praktičnimi nagradami.
Po lepem dnevu v družbi
psov smo se v večernih urah
razšli in si obljubili, da se spomladi zopet vidimo in nadaljujemo z delom.
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Agility tekmovanja v letu 2011
V letu 2011 smo agilitaši pridno vadili ter trenirali
dvakrat tedensko, tekmovalci pa smo se udeleževali
tudi tekem, predvsem v bližnjih krajih.

T

ako smo se konec
aprila na tekmi na
Ptuju zbrali vsi tekmovalci agilityja našega
kinološkega društva- Sara
Hmelak s psom Chanelom, Franjo Marinič s
psom Benom, Tjaša Tišler
s psom Capijem, Korneli-
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ja Ogrizek Drame s psico
Celly, Teja Pušaver s psom
Napoleonom in Mojca
Smode s psom Belizejem.
Prva tekma v sezoni ni prinesla najboljših rezultatov, zato smo se maja s še
večjo motivacijo odpravili na tekmo v Ložnici pri

Žalcu, kjer pa sta Franjo in
Beno v svoji skupini stala
na stopničkah in osvojila 2. mesto. Sledila je domača tekma v Slovenski
Bistrici, ki je ponovno prinesla stopničke - pokal za
2. mesto sta dobila Teja in
Napoleon.

Konec maja smo se odpravili na tekmo v Mariboru,
kjer pa so se nam stopničke, kljub močnemu deževju za las izmuznile. Mojca
in Belize sta namreč osvojila 4. mesto. Junija smo se
udeležili tekme v Križevcih pri Ljutomeru, ki pa za
nas ni bila preveč uspešna. Nekateri tekmovalci
smo se julija na tekmo odpravili še v vroč Portorož,
od koder pa smo se vrnili
predvsem počitniško in
tako brez najboljših rezultatov. V decembru smo se
odpravili na prvo zimsko
tekmo v Postojno. Potekala je v konjušnici gradu
Pristranek. Proti pričakovanju kužkov niso motile

najrazličnejše vonjave in
peščena podlaga poligona. Nismo osvojili medalje, splošni vtis in občutki
po tekmi pa so bili zadovoljivi.
Sezona 2011 je bila
za Bistriške agilitaše zelo
uspešna, saj smo dosegli
vse cilje, ki smo si jih zadali. To je obisk prve dvoranske zimske tekme in
pa prva agility medalja v
zgodovini KD Slovenska
Bistrica. Ob koncu leta
smo pridobili tudi novo
agility tekmovalko Matejo Jerebic in psico Dizi.
Kot uspeh pa si štejemo
tudi odlično organizirano in izpeljano tekmo za

državno prvenstvo, kjer
smo kot prvo kinološko
društvo omogočili neposreden ogled tekme na
svetovnem spletu. Prenos
si je v živo ogledalo preko
1500 gledalcev, kar zagotovo predstavlja mejnik v
predstavljanju kinologije
med mlajšimi in starejšimi
generacijami.
Težko že pričakujemo novo tekmovalno
sezono. Stremimo k še
boljšim rezultatom, ki pa
bodo letos pravgotovo
prišli, saj imamo še več
motivacije in zagona odkar treniramo na čisto novih agility ovirah.
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Kinološki dan na KD Slovenska Bistrica
Na KD Slovenska Bistrica smo se v letu 2011 odločili, da
pripravimo dan odprtih vrat, kjer bi lahko lokalna skupnost videla naše delo, znanje psov in inštruktorjev ter
način dela.

D

o realizacije je prišlo 3. septembra
2011, prireditev pa
smo poimenovali kinološki dan. Da bi še bolj pritegnili obiskovalce, smo k
sodelovanju povabili tudi
mariborske policijske vodnike službenih psov in
konjenikov ter vodnike
reševalnih psov.
Po
pozdravnem
nagovoru
predsednika
Boštjana Ropiča in nekaj besedah o zgodovi-
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ni Kinološkega društva
Slovenska Bistrica, se je
pričela predstavitev discipline agility, kateri je sledilo nekaj besed o poteku
male in osnovne šole ter
predstavitev nadaljevalnega šolanja, ki je zajemala opis programov od IPS-C do IPO III. Vsa ta šolanja
in discipline, ki potekajo
na našem društvu, so bila
predstavljena tudi praktično s psi in njihovimi vodniki. Prav tako so si lahko

obiskovalci pobližje ogledali društveni poligon in
ovire, ki se uporabljajo pri
agilityju.
Sledil je prihod vodnikov službenih psov in
konjenikov iz policijske
postaje Maribor. Najprej
so nam prikazali iskanje
mamil v avtu s pomočjo psa. Policijski pes je
v avtu, ki je bil parkiran
sredi poligona zavohal
mamila in začel lajat pri
zadnjem desnem kolesu.
Lajal je dokler do njega ni
prišel vodnik-policist, odstranil zaščitni pokrov na
kolesu in tam našel zavojček mamil. Pri predstavitvi vodnikov PP VSPK smo
videli tudi policijske pse
za splošno uporabo- policijski pes nam je pokazal,
kako ustavit osumljenca
(npr. roparja) v avtu med
vožnjo. Osumljenec se je
peljal v avtu na poligonu, pes pa je tekel za av-

tom, skozi odprto stransko okno skočil v vozilo in
ustavil osumljenca. Temu
je nato uspelo priti iz avta,
pognal se je v tek. Pes je
seveda tekel za njim in ga
hitro dohitel ter ponovno
ustavil. Spustil ga je šele,
ko je zraven pristopil policist.
Vodniki PP VSPK so
zaključili s predstavitvijo
policijskih konjenikov dva policijska konja sta se
sprehodila po poligonu
in pokazala nekaj vaj. Vse
predstavitve vodnikov PP
VSPK iz Maribora je komentiral njihov predstavnik. Razložil je, kako pote-

kajo treningi, kaj njihovi
psi in konji znajo ter za kaj
jih sploh uporabljajo.
Na koncu so se predstavili
še mariborski reševalni psi
(REPS). Pokazali so nam,
kako pri reševalnih akcijah psi premagujejo razne ovire, npr. tunel, hoja
po lestvi gor in dol. Nato
pa so prikazali še reševanje ljudi izpod ruševin. Na
poligonu se je pod palete
skrila punca, vodik pa je
reševalnega psa od daleč
usmeril, kje približno naj
išče. Pes je stekel do ruševin in ko je zavohal človeka, je pričel lajati. Lajat je
prenehal, ko je pristopil
njegov vodnik- reševalec

in rešil punco. Enako vajo
je prikazalo več psov. Na
koncu so nam predstavili
še psa, ki ga pripravljajo
na življenje z gospodično,
ki je na invalidskem vozičku. Pes je prikazal prinašanje stvari- npr. glavnik,
daljinski upravljavec je
prinesel v roke svoje vodnice, ki je sedela na tleh.
Tako se je naš kinološki dan iztekel in sploh
nismo v dvomih, da so
bili obiskovalci navdušeni
nad prikazanim in organizacijo. Za nameček smo
vse obiskovalce in udeležence postregli še z brezplačnim pasuljem.
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Ustvarjalni dan na KD Slov. Bistrica
V sredo, 14. 9. 2011, so otroci s posebnimi potrebami iz
osnovne šole Minke Namestnik Sonje obiskali kinološko
društvo Slovenska Bistrica.

P

o sprejemu so se
spoznali in pocartljali z našimi psi, ki so
otrokom pokazali tudi, kaj
znajo. Tako so si na poligonu ogledali ubogljivost in
poslušnost psa Aresa pod
vodstvom vodnika Damijana, ter kaj je potrebno
znati, da pes opravi izpit
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poslušnosti. Prav tako so
otroke s svojim znanjem
in spretnostmi razveselili
psi, ki tekmujejo v disciplini agility- Beno, Belize
in Napoleon.
Nato pa so še otroci razveselili nas, saj so
se lotili poslikave dru-

štvenih revirjev. Vse svoje
ustvarjalne ideje so prelili
v čopiče in barve, ki so jih
velikodušno prispevali v
trgovini z barvami in laki
Tehbo d.o.o iz Slovenske
Bistrice.
Ker je bilo psom to
dogajanje na poligonu za-

nimivo, so otrokom med
slikanjem delali družbo
ter jih opazovali in tako
je tudi nekaj izmed naših
psov dobilo svoj portret
na revirju.

čila, da ji je nova podoba
poligona všeč.
Nastale so zares
čudovite poslikave, ki so

zelo popestrile poligon in
nas bodo še dolgo spominjale na ta izjemno lepo
preživet in doživet dan.

Ko so končali, smo
si skupaj z ravnateljico
šole, gospo Klavdijo Fridrih, in predsednikom našega društva, Boštjanom
Ropičem, ogledali, kaj je
nastalo. Z videnim smo
bili zelo zadovoljni. Da
so mladi ustvarjalci svoje
delo opravili odlično, je
potrdila tudi psica Čarna,
ki si je ogledala prav vse
revirje in z laježem sporo-
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Turnir šolanih psov 2011
Obilo truda vloženega v pripravo finalne tekme pokala
Vomar, je s prijetnim jesenskim vremenom nadgradila
tudi mati narava.

N

a tekmo, ki smo jo organizirali v
soboto 15. oktobra, je bilo prijavljenih 41 tekmovalk in tekmovalcev (10 ISP A, 19 ISP B, 1 ISP C, 3 IPO I, 2
IPO II in 6 IPO III) v 6 šestih programih.
Delo tekmovalnih parov sta ocenjevala
kinološka sodnika Rado Lukanc in Marcel Vodovnik.
V želji, da čim bolj tekoče izpeljemo
tekmo smo pričeli hkrati na dveh koncih.
Z osnovnim programom smo tako startali ob 8:00 na poligonu. Še urico prej je
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bil start v vajah sledenja. Po običaju se te
vaje izvajajo na terenih v okolici Pragerskega. Zemljišče nam velikodušno odstopi Perutnina Ptuj d.d.. Podlaga je bila
travnata, vreme idealno, kar se je odrazilo v odličnih rezultatih. Skupaj z rezultati
sledenja so padle tudi dokončne odločitve o letošnjih zmagovalcih/zmagovalkah pokala Vomar po programu A, B in
C. V igri sta bila tudi naša aduta Simona
Kostanjšek Brglez s psom Kimijem in Damijan Koletnik z Aresom.

Dodobra sta ukrojila vrh a za končno
zmago je bila Simona s Kimijem prekratka, Damjan je bil z Aresom za začetnika
prav vrhunski. V nadaljevanju dela na
poligonu so bili na vrsti višji programi,
žal brez naših tekmovalcev in tako nismo
imeli vpliva na razplet. Prihodnje leto bo
upajmo drugače in tekma s tem popolna
ob predpostavki, da uigrana organizacijska ponovi letošnje delo. Seveda tudi
brez najboljše letošnje pridobitve (poljske kuhinje) ne bo šlo.
Potrdilo zapisanemu, so pohvale
tekmovalcev in vodstva tekmovanja ter
druženje po uradnem zaključku, ki se je
zavleklo pozno v noč.
Za konec še povzetek najboljših rezultatov finalne tekme pokala Vomar.
ISP A

ISP B

ISP C

1

Pen Nataša

93

Ađič Nataša

97

2

Pacher Eva

92

Blaj Andrej

93

3

Živko Nataša

92

Cilenšek Franc 92

4

Koletnik Damijan

91

6

Razingar Urška 85/85/85 - 253

Kostanjšek Brglez Simona 81

IPO I
95/95/83 - 273

IPO II

1

Dobnik Jana

2

Kolman Štefan 99/89/81 - 269

Polesnik Ivan 91/97/77 - 265

3

Cvetko Uroš

Žele Milan

94/83/87 - 264

Lukman Peter 85/90/78 - 253

IPO III
Smole Tone

89/88/93 - 270

94/87/83 - 264

13

Vpisi v spomladanske tečaje 2012
Tako kot vsako leto, bo tudi letos Kinološko društvo
Slovenska Bistrica organiziralo tečaje šolanja psov tokrat v spomladanske termine.

V

pisi bodo potekali v društvenih
prostorih kinološkega društva
26.2.2012 od 9:00 do 12:00 in
4.3.2012 od 9:00 do 12:00, uvodni sestanek pa bo potekal 6.3.2012. Organizirani
bodo tečaji male šole, osnovne šole in
agility-ja.
S seboj obvezno prinesite rodovnik in izkaznico o cepljenju psa.
Vabljeni vsi ljubitelji psov!
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Izdajatelj: Kinološko društvo Slovenska Bistrica, Oblikovanje: Koletnik Damijan,
Članki: Ropič Boštjan, Gumzej Marjan, Hmelak Sara, Pušaver Teja, Marinič Franjo

