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1 PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

 

Kinološko društvo Slovenska Bistrica je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 

združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju kinološke dejavnosti. Člani 

Kinološkega društva Slovenska Bistrica delujejo na osnovi nepridobitnosti in 

prostovoljnosti. 

Društvo je član Kinološke zveze Slovenije, lahko pa sodeluje tudi z drugimi 

organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju kinologije s 

poudarkom na vzreji in šolanju psov in prispevajo k razvoju kinologiji sorodnih 

dejavnosti. 

Namen Kinološkega društva Slovenska Bistrica je predvsem šolanje psov in 

organizacija kinoloških dogodkov in prireditev. 

 

2 RAZVOJA DRUŠTVA 

 

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/06) je zbor 

članov dne, 2.10. 2007 sprejel temeljni akt Kinološkega društva Slovenska 

Bistrica. 

 

Formalni začetki kinologije v Slovenski Bistrici segajo v daljno leto 1958. V tem 

letu je bilo ustanovljeno društvo ljubiteljev športnih psov Slovenska Bistrica, kot 

5. najstarejše društvo v Sloveniji. 
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Naslednja pomembna prelomnica v delu društva je bila ustanovitev selekcijske 

vzrejne postaje za kraške ovčarje naše avtohtone pasme psov leta 1969. V tem 

času so člani društva na društvenem poligonu v Tirgotu postavili hišico za 

društvene aktivnosti. 

 

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. 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,... 

 

V letih 2001 - 2005 so društvo zaznamovale težave s sosedi, ki so se preselili v 

neposredno bližino društva in se niso mogli sprijazniti 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. 
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3 PREDSTAVITEV VODSTVA IN ORGANOV 

 

3.1. Predstavitev vodstva 

  

 

Anja Jug, kot predsednica društva, predstavlja Kinološko društvo Slovenska 

Bistrica. V primeru njene odsotnosti ali zadržanosti opravlja po njegovem 

pooblastilu njegove naloge podpredsednik Marjan Gumzej ali drug član upravnega 

odbora. 

  

3.2. Predstavitev organov 

 

Organi Kinološkega društva Slovenska Bistrica: zbor članov, zastopnik društva 

(predsednik društva), upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. 

 

4. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI 

 

Osnovni namen društva je strokovno pomagati ljubiteljem psov pri socializaciji, 

vzgoji ,vzreji in šolanju njihovih štirinožnih prijateljev. 

 

S svojim delovanjem si prizadeva za: 

· širjenje kinologije na področju, ki ga pokriva, strokovno in športno 

vzgajanje svojih članov, 
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· dvig kvalitete kinološke dejavnosti društva po modernih metodah dela, 

strokovnih pravilnikih in sklepih strokovnih organov Kinološke zveze 

Slovenije 

· skrb za zaščito psov in sodelovanje z društvi za zaščito živali, 

· skrb za vzgojo strokovnega kinološkega kadra: sodnikov, sodniških 

pripravnikov, vodnikov šolanih psov, vzrediteljev in vzrejnih referentov, 

· ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj dejavnosti društva, vzdrževanje 

stikov s sorodnimi društvi in organizacijami, 

 

· vodenje evidence o delovanju in življenju društva ter sodelovanje z 

javnostmi, spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, 

· dvigovati strokovno raven šolanja, 

· spodbujanje članov za strokovno izpopolnjevanje, 

· sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja kinologije, 

· sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno 

ukvarjajo s področjem kinologije 

· prirejati tekmovanja, 

· organizirati izpite, razstave, vzrejne preglede, ocenjevanje zunanjosti 

psov, povečati število članov in jih usposabljati za dobre kinologe. 
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5. PREGLED OPRAVLJENEGA DELA V LETU 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.  

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.  

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 Polene 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 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Kinološko društvo Slovenska Bistrica, Zg. Bistrica13, 2310 Slovenska Bistrica 

Davčna številka: 94707421, Matična številka: 5065666000, TRR DH SI56 6100 0002 4307 965 

med občinami, prepovedi združevanja. Tečaje smo prekinili in jih do konca 

izpeljali v mesecu februarju 2021, 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 Jiovanović in Nuša Bezjak v klasiki. 

Za vodenje Hoopersov pa se je pričela izobraževati Maja Mančak Kanop. Z delom 

bodo nadaljevala v letošnjem letu in v naslednjem letu jih bomo prijavili na 

opravljanje licenc pri KZS.  

Organizirane so bile  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. 

Žal je bilo leto 2020 dokaj črno in se je nadaljevalo tudi v januar 2021. Poslovili 

smo se namreč od dolgoletnega predsednika KD Slovenska Bistrica Franca Kitek 

in njegove žene Elice Kitek, ki je v društvu upravljala funkcijo tajnice v času 

njegovega predsedovanja.  
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6. OPIS CILJEV IN NJIHOVA REALIZACIJA 

 

Cilji Kinološkega društva Slovenska Bistrica za leto 2020 so bili: 

 

· organizacija šolanja psov v jesenskem in spomladanskem delu, ki je bil v 

celoti realiziran,  

· organizacija Državne tekme v Agilityu, ki SE NI IZVEDLA, 

· organizacija finalne tekme Vomar ter 3.državne tekme v sledenju, ki SE 

NI IZVEDLO, 

· nakup opreme za potrebe Kinološkega društva, ki je bil realiziran skozi vse 

leto, 

· organizacija dodatnih dejavnosti v okviru društva (srečanje borzojev, 

predstavitev programa Hoopers) 

 

7. SPREJEM LETNEGA POROČILA 

Letno poročilo za leto 2020 je bilo sprejeto na drugačen način. Ker je zaradi 

Covid-19 situacije prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, so aktivni člani in 

zainteresirani, prejeli gradivo po emailu in ga potrdili do 30.3.2020. 

  

V Slovenski Bistrici, 30.3.2021           predsednica 

Kinološkega društva Slovenska Bistrica 

      Anja Jug 

                        


