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Zgodovina društva

Boštjan ROPIČ

Formalni začetki kinologije v Slovenski Bistrici segajo v
daljno leto 1958. V tem letu je bilo ustanovljeno društvo
ljubiteljev športnih psov Slovenska Bistrica, kot 4.
najstarejše društvo v Sloveniji.

N

aslednja pomembna prelomnica
v delu društva je bila ustanovitev
selekcijske vzrejne postaje za kraške ovčarje, naše avtohtone pasme psov,
leta 1969. Največje breme tega dela so
nosili takratni predsednik društva Ivan
Kupčič, Janez Hojan in Miroslav Zidar. V
tem času so člani društva na društvenem
poligonu v Tirgotu postavili hišico za
društvene aktivnosti.
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Delo pri vzreji je nasledil gospod
Ivan Božič. Z njegovo preselitvijo v Maribor in ustanovitvijo KD Tabor je ta dejavnost v našem društvu zamrla. Zgodnja
90. zaznamuje usmerjenost društva v
vrhunsko šolanje službenih psov in redno sodelovanje v državni reprezentanci. Glavni akterji tistega časa so bili Boris
Lepšina, Albin Draksler, Stane Galun in
Stanko Horvat. V istem času je društvo s

svojimi inštruktorji pomagalo pri ustanovitvi in delu ptujskega kinološkega društva. Nekaj članov je ustanovilo KD tudi
v Zrečah. V naslednjem obdobju je tako
kadrovsko in člansko oslabljeno društvo
delovalo predvsem na področju šolanja
psov in organiziranju kinoloških prireditev. Bili smo soorganizatorji četveroboja,
II. svetovnega prvenstva za nemške ovčarje, svetovnega prvenstva za dobermane in drugo.

zniti z dejavnostjo društva na tej lokaciji.
Zaradi vse večjih pritiskov smo skupaj z
občino pričeli iskati rešitev v nadomestni lokaciji in jo pred nekaj leti tudi našli.
Tako smo se v letu 2007 preselili na idilično jaso sredi gozda, kjer bomo verjetno
našli svoj mir za nadaljnjih 50 let. Idealni
pogoji, zagnani inštruktorji in odziv okolice so realni temelji za to.

Zadnjih nekaj
let so zaznamovale
težave s sosedi, ki so
se preselili v neposredno bližino društva in
se niso mogli sprija-
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Zbiranje stvari za azil

Damijan KOLETNIK

Člani Kinološkega društva Slovenska Bistrica so
12. 11. 2011 Zavetišču za živali Maribor predali zbrane
stvari.

S

tvari smo zbirali v
dobrodelni
akciji
zbiranja stvari za zavetišče, ki bi tamkajšnjim
živalim olajšale preživljanje mrzlih zimskih dni
(odeje, ležišča, ostali pripomočki). Člani so ob tem
zavetišču dostavili tudi
preko 100 kg hrane za
male živali (pse, muce,...).
Zbrane stvari smo zbirali
tudi s pomočjo trgovine
za male živali Zoo in vrt
Žaki iz Slovenska Bistrice.
Društvo za varstvo
in proti mučenju živali Maribor, ki deluje od davnega leta 1967, osvešča ljudi
o pomembnosti humanega odnosa do živali, saj so
tudi ona živa bitja. Društvo deluje predvsem v SV
Sloveniji in ima od srede
devetdesetih let permanentni status, da deluje v
javnem interesu. Društvo
velja za eno izmed prvih
v nekdanji skupni državi

4

Jugoslaviji in tudi v Sloveniji, ki je javno delovalo na
področju varstva živali ter
se še posebej zavzemalo
proti mučenju živali.
Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo v imenu
zavetišča in živali v njem.
Kinološko društvo Slovenska Bistrica in njeni člani
so se zavezali, da bodo
tudi v prihodnje organizirali tovrstne dobrodelne
akcije.
Za konec pa še komentar odgovornih oseb

v azilu:
»V imenu azilskih muckov
in kužkov se vam lepo zahvaljujemo za vso hrano,
ki ste jo donirali! Odziv je
bil neverjeten in z vašo
pomočjo smo zbrali veliko mokre hrane in prav
tako briketov!«

Vpisi v šolanje psov - pomlad 2012

Minca MALE

Letošnje šolanje psov smo pričeli z vpisi 26. 2. in 4. 3., ki
jim je sledil uvodni sestanek, ki je potekal dne 6. 3. ob
18.00.

N

a uvodnem sestanku smo tečajnike poučili o opremi, ki jo bodo
potrebovali pri šolanju ter določili urnike šolanja. Prav tako nas je obiskal
dr.vet.med. Aleš Korent z veterinarske
ambulante ŽAK v Slovenski Bistrici, ki je
tečajnike poučil o boleznih in tegobah,
ki lahko pestijo naše ljubljenčke. Posvetil
se je tudi preventivi proti najpogostejšim pasjim zajedavcem . Z veseljem je po
končanem predavanju tudi odgovarjal
na zastavljena vprašanja. Na koncu so vsi
tečajniki dobili še darilca, ki so jih zanje,
skupaj z nami, pripravili v Trgovini Zoo in
vrt ŽAKI iz Slovenske Bistrice. Bodoči tečajniki so od prijazne predstavnice trgovine dobili tudi kartice s popusti za vse,
kar si pasje srce lahko zaželi.
Letos smo pripravili tudi nagradno
igro z 10, 30 in 50% popustom pri šolanju in s tem razveselili tri izžrebance. V
naše vrste je prišlo veliko novih tečajnikov, prav tako pa smo bili zelo veseli, ker
se je vrnilo več kot polovica jesenskih tečajnikov.

pripravljajo na izpite. V malo šolo s svojimi vodniki pridno prihaja 8 mladih štirinožcev, ki se že pridno učijo primernega
odnosa med psom in vodnikom ter gentlemanskega pasjega obnašanja v družbi
drugih živih bitji in v mestu. Tudi 5 agilitašev povratnikov ter 2 začetnika se veselo
podijo po novih ovirah in se pripravljajo
na bodoče zmage. Dvakrat na teden se
sestajamo in pridno treniramo z dvema
starima tekmovalnima mačkoma po nižjih izpitih, ki se jima je letos pridružilo še
6 nadobudnežev, ki bodo, če bodo še naprej tako pridni, na prvi tekmi debitirali
jeseni.

Tečaj osnovnega šolanja obiskuje
16 tečajnikov, ki se učijo novih ukazov,
izpopolnjujejo stare ter se neutrudno

Nadaljevalne tečaje po višjih izpitih obiskujejo 4 tečajniki, ki se pripravljajo na izpite po programih IPO.
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Boštjan ROPIČ

Strokovni seminar na KD Slov. Bistrica

Člani našega društva vedno stremimo k nadgrajevanju
našega znanja, saj lahko le tako zagotavljamo kvalitetno šolanje psov.

Z

ato smo se odločili,
da povabimo našo
članico, znano sodnico, tekmovalko in inštruktorico Nušo Sergo,
da z nami deli svoje znanje in bogate izkušnje.
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Z njo smo poklepetali o
šolanju in vzgoji psov za
tekmovalne kot tudi za
družinske namene. Nuša
je predvsem znana po
svojih izvrstnih rezultatih
v svoji dolgoletni karieri v

kinologiji. Najbolj znan je
njen naslov svetovne prvakinje.
Tako smo se torej
dne 7. 2. 2012 zbrali na
društvu in z njo pokra-

mljali o vzgoji in šolanju
naših ljubljenčkov. Seminar je potekal predvsem
ob naših vprašanjih o izboljšanju dela naših psov.
V odgovorih smo dobili
marsikatero idejo, ki jo
bomo s pridom koristili
pri šolanju in vzgoji psov.
Ker v dobri družbi in
pri dobri temi pogovora
čas hitro beži, smo seminar po treh urah zaključili
z majhno zakusko, kjer pa
se je pogovor o psih se-

veda nadaljeval. Ob tem
smo Nuško povabili v druženje tudi v poletnem me-

secu, kjer bomo seminar
še praktično nadgradili.
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Seminar za tekmovalce agilityja

Mojca SMODE

Ker smo tekmovalci agilityja brez svojega inštruktorja
in vodje, nam je domače kinološko društvo omogočilo
seminar, ki je potekal v mesecu marcu.

T

ri sobote zapored je k nam iz okolice Bleda prišla odlična agility tekmovalka Tina Šolar.

Tina je sicer članica in tudi inštruktorica agilityja pri KD Agility Ilirija iz Ljubljane. S svojimi tremi psi na tekmovanjih
vedno znova dosega odlične rezultate.
V teh treh sobotnih druženjih nam
je posredovala ogromno koristih nasvetov glede obnašanja psov na poligonu,
naših ukazov, gibanja, česa bi bilo pse
dobro naučiti ter mnogo drugih stvari. Seminar je bil izjemno poučen pred-

Tina Šolar (Foto: Iztok Noč)
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vsem, ker smo večino časa delali praktično. Tina se je vsako soboto tudi posvetila
vsakemu posamezniku. Postavila nam
je poligon, ki ga je posameznik odtekel
s psom, nakar je Tina ta tek pokomentirala, podala svoje predloge za izboljšavo ter zahtevala ponovitev teka, da se je
prepričala, če razumemo, kako popraviti
svoje napake. Skratka, punca se je zares
potrudila za vsakega izmed nas.
Zavedamo se, da smo od tega seminarja odnesli ogromno dobrega, zato
upamo, da se bodo izboljšave našega
znanja poznale tudi pri rezultatih tekem.

Seminar za strokovni kader

Marjan GUMZEJ

Vihrav konec lanskega leta je rodil spremembe na vrhu
stroke, kot se neuradno imenuje komisija za šolanje pri
KZS. Analitično in na trenutke togo, vendar pošteno
delo je od Braneta PUŠA prevzel Miloš KOVAČ.

N

jegova prva naloga je bila sestava celotne komisije, kar je speljal
relativno hitro. Verjetno je bil potek načrtovan. Nekoliko težja je bila organizacija seminarja za strokovni kader,
ki je potekal tretjo soboto v januarju v
centru za reševanje v Logatcu. Gre za
zelo lep kotiček naše dežele, ki bo v prihodnje lahko gostil podobne prireditve.
Zatikati se je začelo že s prostori za sedenje, nadaljevalo s slabim ozvočenjem
in se končalo z drago malico. Vendar sem
prepričan, da se bodo iz storjenih napak
kaj naučili in bo prihodnje srečanje brez
porodnih težav.
V nadaljevanju več o sami stroki.
Svež veter je prinesel tudi precej pozitivnih stvari. Dobili smo novo, zelo lepo in
skoraj polno funkcionalno spletno stran.
Posodobljene so prijave prireditev in vsa
potrebna dokumentacija. Napovedali so
nov program za obdelavo podatkov na
izpitih in tekmah. A največ časa je bilo
namenjenega spremenjenim mednarodnim pravilnikom IPO in FH. Pojasnjeni
so bili vsi detajli posameznih vaj, načini
ocenjevanja in celostni pristop k šolanju.

Za lažje delo so obljubili prevod novih
pravilnikov in v elektronski obliki še gradivo s seminarja. Prvo je že na voljo na
spletni strani Komisije za šolanje. Na drugo še čakamo.
Seminarja, kjer so se hkrati tudi
podaljševale licence za strokovni kader,
smo se udeležili: Minca Male, Bojan Lah,
Boštjan Ropič, Simona Kostajnšek Brglez
in Marjan Gumzej.
Za konec še strnjen povzetek zaključkov seminarja:
Z letošnjim letom po sklepu delnega zbora za ocenjevanje dela šolanih
športnih psov stopijo v veljavo Navodila
za mednarodne izpite športnih šolanih
psov in mednarodne izpite psov sledarjev. Navodilo se uveljavi z 29. 1. 2012 za
izpite IPO 1, IPO 2, IPO 3, FH 1, FH 2 in
IPO FH za ostale izpite pa velja prehodni
rok, ki traja do začetka leta 2013. Izpiti A,
B-BH in C ostanejo v veljavi do spremembe Slovenskega pravilnika.
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Teja PUŠAVER

Obisk 2. osnovne šole Slov. Bistrica

23. 3. 2012 je tudi na našem območju potekala okoljska
čistilna akcija Očistimo Slovenijo.

O

kolico našega kinološkega društva
so se trudili olepšati učenci in delavci 2.
osnovne šole Slovenska
Bistrica.
Po
zaključenem
delu so se zbrali na KD
Slovenska Bistrica, kjer so
jim tekmovalci discipline
agility s psi predstavili
svoje znanje, nato pa so
si ogledali še poslušnost
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dobermanke Čarne, ki je
bila zaradi svoje velikosti
učencem še posebej všeč.
Upamo, da smo učencem

polepšali čiščenje okolja
ter da bo narava čim dlje
ostala čista.

Boštjan ROPIČ

Občni zbor članov KD Slov. Bistrica
23. 3. 2012 je na društvu potekal redni občni zbor
članov Kinološkega društva Slovenska Bistrica.

N

a občnem zboru smo pregledali
delo vseh odborov v lanskem letu in tako
ugotovili, da smo opravili
veliko dela. Nekateri odbori kot je disciplinski pa
v naše veselje, dela sploh
ni imel.
Pri delu upravnega
odbora so bile izpostavljene naslednje opravljene naloge:
- organizacija šolanja psov
v jesenskem in spomladanskem delu
- organizacija agility tek-

me
- organizacija finalne tekme Vomar v klasiki

- organizacija kinološkega
dne
- organizacija srečanja z
OŠ Minke Namestnik - Sonje
- nakup opreme za potrebe Kinološkega društva
Strinjali smo se, da so
nam vse opravljene naloge uspele in jih moramo
opraviti enako dobro tudi
v tem letu.
Občni zbor smo zaključili z majhno zakusko,
kjer smo že planirali delo
za leto 2012 in 2013.
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Regijsko srečanje

Marjan GUMZEJ

Strokovno delo in obilica uspešno izvedenih prireditev
v preteklosti je bila opažena tudi z novega vrha Komisije za šolanje.

N

a podlagi tega je bil vodja regije
g. Jože BOLA povabljen v njeno
sestavo, da zastopa naše interese.
Na drugi strani je komisija obljubila podporo delu v regiji.
Pomembno vlogo v regiji ima tudi
naše društvo, ki je imelo letos čast organizirati njeno redno letno srečanje, ki
se je odvijalo 15. marca v klubskih prostorih. Udeležili so se ga: Bola Jože (KD
Trbovlje), Adolf Šuc (KD Zreče), Mirko
Flere (KD Ljubljana), Razingar Urška (KD
Maribor), Lukanc Rado (KLRWS), Marcel
Vodovnik (KD Celeia), Cvek Sašo (KD Šentjur), Bojan Lah (KD Slovenska Bistrica) in
Marjan Gumzej (KD Slovenska Bistrica).
Tema srečanja je bil pregled dela
v lanskem letu in potrditev plana za letošnje. Na osnovi doseženega se je dalo
zaključiti, da v organizaciji regije poteka
večina kinoloških prireditev v »klasiki«.
Podobno velja tudi za opravljene izpite.
V lanskem letu je bilo izpeljanih 7 tekem
s povprečno udeležbo 34 tekmovalcev.
Finalno tekmo (41 tekmovalcev) je organiziralo naše društvo, za kar smo prejeli še posebno pohvalo za dobro delo in
obilne nagrade.
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Prav tako je bilo deležno pohvale KD Ajdovščina, ki je dodatno organiziralo sledarsko tekmo.
Ob tem ne smemo pozabiti tudi na
lepe rezultate naše tekmovalke Simone
Brglez Kostanjšek, ki je s Kimijem v programu ISP-A osvojila 2. mesto in svežega
tekmovalca Damijana Koletnika, ki je s
Aresom osvojil 7. mesto.
Za prihodnje leto je potrjen naslednji plan prireditev:

24. in 25. marec KD Maribor (CACIT)

14. in 15. april		
KD Ljubljana (CACIT) Društvo praznuje 90 obletnico ustanovitve, 60 obletnico organiziranega šolanja in 30 letnico Dreningovega
memoriala. Tekma bo dala tudi prvaka za
naslednje pasme: nemški ovčar, belgijski
ovčar in rotwailer.

12. maj		
KD CELJE

26. maj		
KD TRBOVLJE

22. september KD Pluton

6. oktober KD Ptuj

13. oktober KD Slovenska Bistrica
(finalna tekma)

Regijska tekma v sledenju bo ko-

nec sezone izvedena v organizaciji KD
Ajdovščina. Točen datum bo določen naknadno.
Potrjena je bila tudi enotna startnina v višini 20 € in kriterij za skupnega
zmagovalca, kjer je potrebna udeležba
na vsaj 3 tekmah. Za končno razvrstitev
štejejo vsi rezultati. Točkovanje ostaja enako kot v preteklosti. ( 1 mesto 25
točk, 2 mesto 20 točk, 3 mesto 15 toč, 4
mesto 14 točk do 17 mesta, ki dobi 1 točko.) Zmagovalec pokala je lahko samo
predstavnik društva, ki je član regije.
V tem letu se bo pripravil tudi natančen pravilnik tekmovanja v regiji.
Dobra novica je tudi ta, da je Marcel Vo-

dovnik je v imenu podjetja VOMAR potrdil sponzoriranje letošnjih tekmovanj,
ki še naprej nosijo naziv POKAL VOMAR.
To ime se uporablja v uradnih zapisih na
tekmi.
Vendar tudi v regiji ne poteka vse
brez težav. Zaradi neaktivnega dela se
pojavilo vprašanje o smiselnosti sodelovanja z neaktivnimi deli članstva na
eni strani in želji novih, da se ji pridružijo. Trenutno ima regija že 15 članov. Ob
ustanovitvi smo govorili o številki 12. V
prihodnosti je potrebno v pravilih doreči
to omejitev.
Srečanje se je po običaju zaključilo
s prosto debato in tekočimi zadevami.
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Nove agility ovire

Franjo MARINIČ

Zaradi vse večjega zanimanja za agility ter precej dotrajane opreme, se je upravni odbor kinološkega društva
odločil za nakup novih ovir, katere bi pripomogle k še
večji kvaliteti treningov.

V

začetku
meseca
marca smo iz Nemčije pripeljali ovire,
ki so popolnoma v skladu
z zahtevami FCI (Federcion canina internacinal).
Tako se lahko pohvalimo z
novim mostom, palisado
ter gugalnico, ki so tudi
veliko lažje za prenos po
poligonu.
Član našega društva, gospod Emil Keršič,
pa nas je razveselil še z iz-

delavo novega slaloma, ki
je namenjen predvsem hitrejšemu učenju slaloma
psov novejših agilitašev.
Naši tekmovalci se
lahko sedaj mirno in kvalitetno pripravljajo na
državno prvenstvo v agilityju, ki bo 19. 5. 2012 v
Slovenski Bistrici. Tekmovanje si bo možno ogledati tudi v živo preko naše
spletne strani.
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Yorkshirski terier

Sara HMELAK

Yorkshirski terier je majhen kuža velikega srca. Pasma
prihaja iz Anglije, iz pokrajine Yorkshire, kjer so rudarji
sredi 18. stoletja v rudnikih odkrili pasmo psov, ki je lovila miši in podgane.

V

zrejati so začeli majhnega terierja
za spremljevalca v jamah, ki je odganjal nadležne glodavce. Kmalu
pa se je ta dolgodlaki psiček iz vaškega
lovca prelevil v ljubljenčka damske družbe. Pasma je postala modni trend in se
razširila po vsem svetu. Zdaj ima trdno
mesto med najbolj priljubljenimi pasmami in služi večinoma kot družinski pes in
zelo zvest prijatelj.
To je ljubek, temperamenten in živahen pes. Kljub svoji lepoti je še vedno
terier. Malce trmast, malce svojeglav, z
ogromno energije in zelo pogumen. Je
zelo učljiv, igriv in kljub velikosti velik
čuvaj. Za pozornost ljubljene osebe bi
napravil vse. Zelo rad je zunaj, a je povsem zadovoljen tudi s kratkimi sprehodi.
V igri je simpatičen, nekoliko grob in zelo
zabaven.
Dlaka Yorkija je svilnata, dolga in
ne izpada. Ko se mladički skotijo so skoraj povsem črni, ko odraščajo pa postaja dlaka na trupu in repu jekleno modra,
drugod rumeno-rjava. Potrebna je redna,
vsakodnevna nega. Razstavnim Yorkijem

se dlaka navija v posebne papirčke ter
olji s posebnim oljem, saj se le tako dlaka
popolnoma zaščiti, da postane dolga do
tal. Yorkije, ki se ne razstavljajo, lastniki
običajno zaradi priročnosti postrižejo na
kratko in jim morda pustijo le čopek.
Nekateri še vedno zmotno mislijo, da
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obstaja tudi mini Yorki, kar pa seveda ne
drži. Meri se le teža, kjer pa je standard
pasme od 1,8 do 3,2 kg. Življenjska doba
Yorkija je od 11 do 15 let.
Yorkija moramo že od malega navajati, da bo nosil čopek. Mali navihanci se zelo radi upirajo vsemu, kar jim ne
godi, pa naj bo to česanje, kopanje ali
nošenje čopka. Nikoli mu ne smemo popuščati, saj bo to s pridom izkoristil. Na
čopek pritrdimo rdečo pentljico, ki je zaščitni znak Yorkshirskega terierja. Kuža z
naslovnice je Chanel, ki je Yorkshirski terier.
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