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POROČILO O DELO UPRAVNEGA ODBORA 

ZA LETO 2020 

 
 
 Upravni odbor se je leta 2020 sestal na 7. rednih sestankih. Ostali sestanki so odpadli 
zaradi Covid prepovedi. Tudi agility tekma in finale pokala Vomar ter sledarska tekma so 
odpadli in se zato nismo sestali.  
 
Teme sestankov so bile:  
 

- organizacija šolanja psov v jesenskem in spomladanskem delu 
- sodelovanje z sorodnimi društvi 
- sodelovanje s podjetji, ki se ukvarjajo s prehrano psov 

- organizacija Agility tekme 4fun, ki je nismo izvedli (Covid) 
- organizacija finalne tekme Vomar v klasiki ter sledarsko tekmovanje, ki je       
nismo izvedli (Covid) 
- delovne akcije 

- glasilo društva 
- nakup opreme za markerje 
- nakup oblačil (preprečilo zaprtje trgovin – Covid) 

 

 
 

V spomladanskem delu smo organizirali tečaje šolanja psov, ki se ga je udeležilo 28 
tečajnikov v klasiki, nadaljevalnem programu in agilityju. Tečaj smo morali v mesecu aprilu 
prekiniti zaradi Covid karantene. Nadaljevali smo ga v drugi polovici ter zaključili do konca 
junija 2020.  
V aprilu smo želeli v okviru dneva zemlje organizirati druženje in prikaz dela gorske 
reševalne službe. Žal je dogodek odpadel. V juniju 2020 smo organizirali predstavitev nove 
discipline Hoopers, ki bi jo želeli ponujati tudi na našem društvu. Maja Mančak Kanop bi 
opravila tečaj za inštruktorja hoopersov. Žal je izobraževanje v letu 2020 v celoti odpadlo. 
Konec junija smo organizirali Srečanje borzojev pod vodstvom Jane Drobnak. Udeležba je 
bila zadovoljiva – 12 psov. Imeli so tudi možnost fotografiranja z fotografinjo Kjaro Kocbek.  
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Izpitov v spomladanskem delu nismo izvedli, ker kandidati niso bili pripravljeni. Smo pa 
tečaje zaključili z družabnimi pasjimi igrami in manjšo pogostitvijo. 
 
 
V avgustu smo organizirali Poletne pasje urice, ki jih je vodila Alenka Kotar. 
 
V jesenski tečaj se je vpisalo 26 tečajnikov v klasiki, nadaljevalnem programu in v agilityju. 
Izpiti v jesenskem obdobju so bili predvideni. Vendar je v mesecu novembru tečaj v celoti 
odpadel zaradi zaprtja države, prepovedi prehajanja med občinami, prepovedi združevanja. 
Tečaje smo prekinili in jih do konca izpeljali v mesecu februarju, ko so se prepovedi 
razrahljale. 
 
 
V tem letu smo bili dejavni tudi v ustvarjanju dobrih pogojev za delovanje društva. 
Pripravnikoma za inštruktorico in markerja (Urška Gumzej in Aljaž Kotar) sta se pridružili še 
dve pripravnici Ana Jovanović in Nuša Bezjak.  Z delom bodo nadaljevala v letošnjem letu in 
v naslednjem letu jih bomo prijavili na opravljanje licenc pri KZS.  
 
Organizirani sta bili  3 delovne akcije, udeležba je bila zelo slaba zaradi Covid situacije. 
Uredili smo samo hišo in del okolice. Zemlje nismo razvozili in tudi notranjosti hiške nismo 
prepleskali, ker ni bilo na voljo dovolj ljudi.  
  
Po načrtu sta izšli tudi dve številki Bistriških tačk, kjer je naše delovanje še podrobneje 
opisano. 
 
Marjan Gumzej in Jug Anja sva kot polagalca sodelovala na edini državni tekmi v sledenju, ki 
se je odvijala v organizaciji KD Ajdovščina. 
 
Leto, ki je za nami nam ni bilo naklonjeno. Poslovili smo se od nekdanjega akterja bistriške 
kinologije in dolgoletnega predsednika Franca Kitek in njegove žene, ki je delovala v društvu 
v času njegovega predsedovanja kot tajnica društva. 
 
 
 
Slovenska Bistrica: 16.3.2021     JUG Anja 


