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Nagovor župana

Spoštovane članice, 
spoštovani člani 
Kinološkega društva Naklo!

Štirideset let je minilo od tistega decembra, ko ste se
ljubitelji štirinožnih prijateljev odločili ustanoviti dru-
štvo, ki bo skrbelo za vzrejo, vzgojo in izobraževanje
teh čudovitih in zvestih živali, seveda pa tudi njihovih
lastnikov. Društvo je takoj začelo delati odločne korake
in uspehi niso izostali. Izšolali ste odlične vodnike in
inštruktorje, ti pa vzorne lastnike. Začeli ste organizirati
razstave, na katerih so se srečevali vzreditelji iz do-

movine in tujine. Razstave niso bile zanimive samo za vzreditelje, temveč tudi za
druge obiskovalce, ki jih je zanimalo vaše delo. S tem ste navdušili marsikoga, da se
je odločil za pasjega prijatelja ter se kmalu vključil v vaše društvo in vašo pasjo šolo.

Tudi na gospodarskem področju je vaše društvo dobro napredovalo. Začeli ste v
Jurčkovem kotu, nadaljevali z vadiščem pri Merkurju in se leta 2007 končno
preselili na svoje novo vadišče ob avtocesti, ki ste ga poimenovali po svojem dol-
goletnem in ne nazadnje tudi častnem predsedniku Janezu Bartolu, gonilni sili pri
njegovi ureditvi. 

Člani  društva ste se vseskozi odlično izobraževali. Vaši vodniki, tekmovalci in
sodniki so cenjeni povsod. Posamezni člani so s svojimi štirinožnimi prijatelji dosegli
izjemne uspehe na domačih kot na mednarodnih tekmovanjih. Ponašate se tudi s
svetovnimi in državnimi prvaki ter člani državnih reprezentanc.

V svojih vrstah imate tudi vodnike z reševalnimi psi, ki v enotah Civilne zaščite re-
šujejo ponesrečence v naravnih nesrečah, predvsem pri reševanjih izpod ruševin
in plazov ter iskanju pogrešanih na terenu.

Spoštovane članice in člani Kinološkega društva Naklo! Ob vašem visokem jubileju
vam iskreno čestitam za vse dosežke in vam želim, da bo tudi v prihodnje na
vašem vadišču vedno živahno.

Ivan Meglič
Župan Občine Naklo
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Nagovor predsednika 
Kinološkega društva Naklo

Spoštovani kinologi!

Čas hitro teče, in preden sem se zavedel, je minilo
40 let od dne, ko sem kot mlad kinolog oziroma lju-
bitelj psov sodeloval pri ustanovitvi Kinološkega dru-
štva Naklo. Ljubezen do psov me spremlja že od
mladih nog in traja še danes, vendar sem bil že kot
mlad fant trdno prepričan, da je v tej ljubezni treba
določiti, kdo je tisti, ki vodi, in kdo je tisti, ki sledi,
kajti samo na tak način je sinergija med psom in vod-
nikom ter drugimi družinskimi člani in okolico mo-

goča. Govorim o socializaciji psa, zato sem s šolanjem psa začel še v letih, ko naše
društvo še ni obstajalo. 

Idejo o ustanovitvi društva v našem domačem kraju, kot mi jo je pred 40 leti predstavil
Janez Bartol, za katerega lahko rečem, da je »oče našega društva«, sem namreč takoj
z veseljem podprl, in zgodilo se je. Od tistega davnega dne do danes je bila prehojena
dolga pot z veliko ovirami in postorjeno je bilo veliko prostovoljnega dela, sledilo je
precej odrekanj. Zato se danes z veseljem, radostjo in ponosom lahko ozremo na
veliko število izšolanih psov in njihovih vodnikov, na številne odlične rezultate s tek-
movanj državnega, mednarodnega in svetovnega nivoja, na nenehno širjenje kulture
sobivanja človeka in psa ter ne nazadnje na naše novo vadišče. 

Da se društvo v lokalnem okolju lahko razvija, poleg zdravega jedra članstva po-
trebujemo tudi posluh lokalne skupnosti. Ob tej priložnosti moram omeniti, da je
Občina Naklo ta posluh imela in podpirala našo dejavnost ter tako pripomogla k
širjenju vpliva Kinološkega društva Naklo v naši širši okolici in družbi. Naj omenim
samo skrb in promoviranje odgovornega lastništva do naših štirinožnih prijateljev,
širjenje kulture čistoče za našimi psi, ki se začenja že pri naših najmlajših, delovanje
naših članov in njihovih psov pri šolanju in izvajanju del ter nalog na področju
zaščite in reševanja, kjer se rešujejo življenja, terapevtsko delo naših članov, ki ga
s pomočjo psov opravljajo v različni zavodih in institucijah, ter ne nazadnje tudi
druženje in rekreacijo, namenjena našim članom in njihovim ljubljenčkom.

Cilji za prihodnost? Po mojem osebnem mnenju ima društvo odlične pogoje za de-
lovanje, dovolj aktivnih članov, ki z veseljem in entuziazmom opravljajo svoje delo
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prostovoljno, za svoje lastno veselje in v skupno korist. Želel bi, da tako tudi ostane
vsaj še naslednjih 40 let, saj menim, da le na tak način ohranjamo tisto bistvo dru-
ženja in delovanja, za katerega je bilo naše društvo tudi ustanovljeno. Po strokovni
plati pričakujem, da se bomo znali tudi nadalje prilagoditi novim zahtevam in po-
trebam svojih članov in družbe kot celote ter svoje delo usmeriti po poti razvoja.
Želim, da bomo tudi v prihodnje v očeh lokalne skupnosti ostali zapisani kot
društvo, ki ga skupnost potrebuje in si ga želi. Pričakujem mnogo veselja in zado-
voljstva pri delu z našimi psi in čim več takih trenutkov, ki nam bodo vsem skupaj
zarisali nasmeh na obrazu.

Drago Goričan
Predsednik Kinološkega društva Naklo
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Častitljivih 40 let uspešnega delovanja 
Kinološkega društva Naklo

Kinološko društvo Naklo je decembra lani praznovalo 40 let zelo bogatega delovanja
na vseh kinoloških področjih. V času ustanovitve leta 1979 v takratni kranjski
občini, katere del je bila tedaj tudi sedanja občina Naklo, ni bilo nobene organizacije,
ki bi se ukvarjala z organizirano kinološko dejavnostjo. Logična posledica skupine
ljubiteljev psov je bila odločitev, da ustanovijo Kinološko društvo Naklo.

Povezali so se z Jožetom Vestrom, takratnim sekretarjem Kinološke zveze Slovenije,
ki je pri nastajanju društva prijazno ponudil strokovno in moralno podporo. Tako je
bil 12. decembra 1979 v Domu kulture v Naklem sklican informativni sestanek
vseh zainteresiranih. Zbralo se je kar enaindvajset ljubiteljev psov, in tako je
sestanek postal ustanovni občni zbor KD Naklo. 

Društvo je bilo torej uradno ustanovljeno 12. decembra leta 1979, ustanovni člani
društva pa so bili: Janez Bartol, Tomaž Bartol, Drago Goričan, Peter Gradišar, Mito
Jereb, Irena Markič, Milan Pagon, Zvone Vidic in Lojze Zupan. Društvo je bilo re-
gistrirano pri takratnem Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. Izdelan
je bil prvi statut društva, v katerem je zapisno, da se bo društvo ukvarjalo z vzrejo
in šolanjem psov vseh pasem, in sicer na področju celotne tedanje kranjske občine.
Za opravljanje prvega mandata predsednika novoustanovljenega društva je bil iz-
voljen Milan Pagon. 

Drugoizvoljeni predsednik Kinološkega društva Naklo je leta 1981 postal Zvone
Vidic, ki pa je že isto leto odstopil in prepustil vodenje društva takratnemu pod-
predsedniku Janezu Bartolu, ki je društvo vodil do občnega zbora 1982. Za četrtega
predsednika Kinološkega društva Naklo je bil leta 1986 izvoljen Milan Pagon ml., ki
je odstopil junija istega leta. Funkcijo predsednika je začasno, do občnega zbora fe-
bruarja 1987, prevzel Jože Urh, po njem pa Drago Goričan. Ta je društvo vodil do
leta 1992, ko je vodenje znova prešlo v roke Janeza Bartola, ki je ostal njegov pred-
sednik vse do leta 2004. Od takrat pa vse do danes društvo vodi Drago Goričan. 

Janez Bartol je bil predsednik v obdobjih 1981–1986 in 1992–2004, bil je tudi
častni predsednik in idejni oče društva. Vseskozi je bila njegova največja želja, da
bi društvo imelo svoje prostore in svoje vadišče. Želja se mu je uresničila junija
2007. V čast njegovemu delu in prispevku k razvoju društva se danes vadišče
imenju prav po njem. S svojim znanjem in z delom, predvsem pa s svojo ljubeznijo
do psov, je veliko pripomogel k razvoju slovenske kinologije v celoti, saj je bil eden
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vidnejših in vplivnejših članov Kinološke zveze Slovenije. Za svoje delo na področju
kinologije je prejel najvišja odlikovanja Kinološke zveze Slovenije in najvišja dru-
štvena odlikovanja ter priznanja.

Prav Janez Bartol in Drago Goričan, ki je po odhodu Janeza Bartola znova prevzel
vodenje društva in ga vodi še danes, sta zagotovo v društvu pustila največji pečat.

Prvo domovanje si je društvo ustvarilo v Jurčkovem kotu spomladi 1980, ki pa je
kmalu postalo pretesno za vse vse člane društva in tečajnike. Tako smo leta 1988
dobili v brezplačno uporabo neuporabljeno Merkurjevo zemljišče ob glavni cesti
Kranj–Naklo, ki smo ga morali najprej urediti, a z dobro voljo in s prostovoljnim delom
smo takrat veliko naredili. Gramozno jamo na parceli smo zasuli z izkopanim materialom,
ki je nastal pri gradnji olimpijskega bazena v Kranju, na koncu pa postavili še manjšo
brunarico. V začetku naslednjega leta je poligon že služil svojemu namenu.

Zemljišče je seveda ostajalo v lasti Merkurja, a želja po lastnem poligonu je bila iz
leto v leto večja. Sčasoma smo le našli primerno lokacijo ob novi avtocesti in željo
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Po vrsti od zgoraj navzdol: Martin Kuralt, Brane Žun, Gregor Teran, Janez Legat,
Janez Šeruga, Franc Štucin, Matjaž Gašperšič, Andrej Rozman, Joža Glavan, Janez
Finžgar, Tomaž Bartol, Peter Studen, Na terasi: Irena Šeruga in Roman Markič.



smo končno lahko začeli uresničevati. Na pomoč nam je priskočila tudi Občina
Naklo, ki nam je uredila spremembo namembnosti zemljišča. Končno smo lahko
začeli z urejanjem svojega poligona ter s postavitvijo lesene brunarice. Naši člani
so ob gradnji priskočili na pomoč s prostovoljnim delom in 22. 6. 2007 smo končno
le dočakali tako težko pričakovano otvoritev našega novega vadišča. Na občnem
zboru leta 2010 smo sprejeli sklep, da ga poimenujemo »Vadišče Janeza Bartola«,
v čast in poklon predsedniku, ki ima zagotovo največ zaslug zanj.

Še nekaj let po otvoritvi svojega poligona smo delovali kar na treh vadiščih hkrati,
torej v Jurčkovem kotu, na stari lokaciji pri Merkurju in na novem vadišču. Danes
večji del šolanja v našem društvu poteka na Vadišču Janeza Bartola, kjer delamo
predvsem s tečajniki, ki pridejo po nova znanja, tam potekajo vaje agilityja, posluš-
nosti, obrambe, izvajamo seminarje, vzrejne preglede in druge aktivnosti. Naš prvi
poligon v Jurčkovem kotu pa še vedno uporablja skupina reševalcev, saj je tamkaj-
šnja konfiguracija terena za potrebe njihovih treningov ustreznejša. To zemljišče
jim s posluhom za javno dobro brezplačno odstopa Gorenjska gradbena družba.
Tam že nekaj let organizirajo Letni mini tabor reševalcev, velikokrat pa je že bilo
tudi prizorišče regijskih vaj in izpitov reševalnih psov ter različnih usposabljanj (za
radijske zveze, orientacijo, prve pomoči psom …).
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In kako se je začelo? 

»V letih 1980–1981 so trije tovariši uspešno opravili tečaj za inštruktorje v Policijski
šoli Podutik. To so bili tov. Roman Markič, tov. Zvone Vidic in tov. Janez Bartol. Prvi
tečaj je društvo izvedlo leta 1981, potekal je na vadišču Kinološkega društva Naklo v
Jurčkovem kotu.

Sledili so jim reševalci. Takratni predsednik reševalcev Miran Udovč z ekipo je zapisal
pomemben slogan društva: »Zastopati KD Naklo je čast, pa tudi obveza, da znanje in
izkušnje, ki niso majhne, prenesemo mlajšim za vsaj naslednjih 20 let obstoja KD Na-
kla.« (Vir: Bilten KD NAKLO)

V 40 letih delovanja smo v društvu, v katerem se združujejo ljubitelji kinologije iz
skoraj vse Gorenjske in nekaj tudi iz drugih delov Slovenije, vzgojili veliko kino-
logov in izšolali veliko število psov. Vsako leto v spomladanskem in jesenskem
obdobju izvajamo tečaje šolanja psov na vseh stopnjah in doslej je naše tečaje
obiskovalo že več kot 2500 tečajnikov. Nekateri so nadaljevali svojo kinološko
pot tudi v vrstah tekmovalcev, pa naj bo to kot reševalci, v agilityju ali klasičnih
disciplinah (B-BH, IGP), spet drugi so bili zadovoljni, da so se naučili kinoloških
osnov in vzgojili poslušnega psa, s katerim lahko mirno sobivajo v splošno zado-
voljstvo.

Društvo se je na kinološki zemljevid Slovenije in sveta umestilo najprej z organizacijo
razstav. Prvo državno razstavo je organiziralo že leta 1980. Potem so sledile še ena
državna razstava, osem mednarodnih in specialna razstava nemških ovčarjev.  Med-
narodne razstave, na katerih so sodelovali vodniki s svojimi psi iz vsega sveta, si je
vsakič ogledalo več tisoč obiskovalcev. Večino dela takrat so opravili člani društva s
prostovoljnim delom, zato je bilo zadovoljstvo ob uspehih še toliko večje. 

Uspešno delo društva se je vedno kazalo tudi v izjemnih tekmovalcih na vseh ki-
noloških področjih. V prvih dvajsetih letih so ime društva ponesli v svet Silvo Bajda,
Mojca Brenkuš, Janez Finžgar, Drago Goričan, Marko Habič, Peter Jenko, Drago
Keržič, Peter in Janez Studen in Brane Žun. V agilityju sta ledino orali Sonja Rozman
in Andreja Jakopič. Reševalno enoto pa so uspešno uvedli Ljubo Meglič, Miran
Udovč in Herman Mubi. 

Zadnjih dvajset let odlične uspehe žanjejo že naslednje generacije tekmovalcev.
Med »klasiki« (po programu IPO oz. po novem IGP) mnogi naši člani dosegajo za-
vidanja vredne rezultate na državnem nivoju, zato ne preseneča, da so Tomaž
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Bartol, Mojca Brenkuš, Božidar Simonič, brata Janez in Peter Studen, Mojca Tominc
in Simona Žiberna naše barve zastopali tudi na svetovnih prvenstvih. 

Vedno je v društvu zelo aktivno delovala tudi reševalna enota, katere člani so
izšolani za reševanje v lavinah in ruševinah ter tudi za iskanje pogrešanih in iz-
gubljenih v naravi. Reševalna enota je vključena tudi v Civilno zaščito (CZ)
Občine Kranj, nekateri člani pa tudi v Republiško mobilno enoto reševalnih psov
(MERP) ter Državno reševalno enoto. Prav zato je društvo že leta 1997 prejelo
od Ministrstva za obrambo odločbo, s katero so nam priznali status društva, ki
deluje v javnem interesu. V reševalnih vodah je doma in po svetu poznan Ljubo
Meglič, večkratni udeleženec svetovnih prvenstev, mednarodni sodnik, organi-
zator reševalnih vaj in taborov ter mentor zelo uspešni skupini mladih reševalcev
in reševalk, ki stopajo po njegovi poti. Vsako leto se s svojimi psi udeležijo šte-
vilnih akcij reševanja ljudi (med 15 in 20), ki jih skliče Regijski center za obveš-
čanje. 
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Upravni odbor Kinološkega društva Naklo (od zadaj naprej: Iztok Kveder, 
Sebastjan Jenko, Božidar Simonič, Drago Goričan, Pavel Bukovšak, Tomaž Bartol, 
Ivo Janez Pirnar, Sonja Rozman, Živa Broder, Metka Bartol)



Med mlajše kinološke discipline spada agility. Leta 1994 je Sonja Rozman to disciplino
uvedla v naše društvo in postala predsednica Komisije za agility. Še isto leto smo
tečaj agilityja ponudili tudi vsem zainteresiranim ljubiteljem tega pasjega športa.

Agilitaši KD Naklo so se v kratkem času razvili v vrhunske tekmovalce in v Slove-
niji ter mednarodnem merilu dosegali neverjetne uspehe. V naših vrstah imamo
dva udeleženca svetovnih prvenstev, to sta Andreja Jakopič in Vinko Oštarijaš, ki
je s psičko Galo (mešanko) kar trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka. Uspehi na
tekmovanjih se nadaljujejo tudi v današnjem času.

Najmlajša dejavnost našega društva so Tačke pomagačke. Tačke pomagačke so
prostovoljno društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že v 126 različnih
ustanovah po vsej Sloveniji. Vodniki in psi so za delo ustrezno strokovno uspos-
obljeni, njihovo delo pa odlikujejo še prijaznost, toplina in iskrenost. Trenutno štiri
»Tačke« iz našega društva obiskujejo in razveseljujejo starostnike v domovih za
upokojence, otroke v vrtcih, bolnike v rehabilitacijskih centrih in podobno. Letno
opravijo približno 180 obiskov. 

Med vsemi člani imamo tudi nekaj priznanih mednarodnih sodnikov, trenutno
nekaj več na področju dela (klasiki, reševalni psi, agility), nekaj pa je tudi mednarodnih
sodnikov razstavnih psov.

Prav tako je v KD Naklo »gor zraslo« kar nekaj priznanih markerjev, ki so za treninge
po programu IGP nujno potrebni v vsakem društvu in za vsakega tekmovalca.

Zdaj že peto leto zapored v KD Naklo pripravljamo Dan odprtih vrat, na katerega
so vabljeni vsi ljubitelji psov, še posebej tisti, ki se želijo v prihodnosti udeležiti ka-
terega od razpisanih tečajev. Veseli nas, da se lastniki psov vedno bolj zavedajo,
da sta pogoj za prijetno sobivanje človeka in psa v urbanem okolju dobro izobražen
lastnik in vzgojen pes. Po navadi nas na ta dan ne obiščejo samo posamezniki,
temveč kar družine z otroki in s svojimi mladimi ali odraslimi psi, mimoidoči in še
kdo in skupaj preživimo del dneva v povsem kinološkem vzdušju. 

Vsake toliko časa organiziramo tudi različna izobraževanja, ki jih vodijo strokovnjaki
s posameznih področij. 

Vsi ti prizadevni in uspešni člani društva, njihovo dolgoletno delo, več kot 40 let
vztrajnosti, požrtvovalnosti, odrekanja in stalnega izobraževanja so omogočili razvoj
šolanja vse do stopnje, ki jo danes izvajajo naši vodje tečajev in tako kar najbolje
poskrbijo za vodnike in njihove pse. 
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Seveda še naprej ostajamo aktivni z novimi idejami za prihodnost in za širjenje ki-
nološke dejavnosti v Sloveniji. Namen delovanja našega društva so vzgoja in so-
cializacija psov ter izobraževanje njihovih lastnikov, na splošno pa dvig kinološke
kulture v naši občini in širše. V našem društvu vodnike in pse poučujejo izključno
inštruktorji, ki so svoje bogato kinološko znanje pridobili z dolgoletnim šolanjem
psov, izobraževanji, ki jih organizira KZS, in drugimi oblikami usvajanja novih znanj.
Tako kot na vseh področjih življenja se tudi v kinologiji izobraževanje nikoli ne
konča.

13
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Vadišče Janeza Bartola



In naši načrti za prihodnost?

Še naprej želimo delovati v splošno dobro vseh kinoloških navdušencev, pripravljati
dobre izobraževalne programe, vzgajati uspešne tekmovalce in zavedne lastnike
ter vzreditelje psov, predvsem pa bi si želeli najti več časa za druženje med člani
našega društva. V preteklosti smo se večkrat poveselili skupaj s svojimi družinami,
zaradi trenutnega hitrega tempa življenja pa smo zdaj pogosto prikrajšani za tovrstna
druženja z enako mislečimi. Pandemija nas je sicer za hip ustavila, morda bo prinesla
kakšno manjšo spremembo v naše navade, a najbrž nikoli več ne bo tako, kot je
bilo včasih. 

A zagotovo smo na svoje 40-letno delo lahko ponosni, sploh ob zavedanju, da
smo vse to ustvarili kot ljubitelji psov in kinologije na splošno.

V nadaljevanju biltena smo vam pripravili kratek pregled delovanja posameznih
komisij društva od leta 2000 (pregled dela do leta 2000 je predstavljen v biltenu,
ki smo ga pripravili ob 20-letnici društva, najdete pa ga na naši spletni strani
www.kd-naklo.si) do danes, tj. leta 2020.
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Strokovna komisija
Predsednik: Božidar Simonič 

Člani: Nataša Babnik, Nežka Balantič, 
Pavle Bukovšak, Sebastjan Jenko,
Lara Košnjek, Petra Rant, Sandra Stevanovič, 
Ana Štucin

Občasni člani: Tomaž Bartol, Jože Čop, Iztok Kveder, 
Kristjan Pesjak, Grega Teran, Simona Žiberna

Kot predsednik strokovne komisije sem bil izvoljen
leta 2017. Delo in prevzem sta bila vse prej kot lahka,
ker so pred mano to komisijo že uspešno vodili: v
času 2000–2003 Tomaž Bartol, v letih 2004–2008
Gregor Teran, v obdobju 2009–2017 pa Gregor
Draksler. 

Zelo na hitro sem se moral spoprijeti z vodenjem in najbolj odgovorno nalogo, s
strokovnim izobraževanjem naših članov, kar glede na njihovo število ni lahko delo.
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Božidar Simonič

Tomaž Bartol Gregor Teran Gregor Draksler



Uspešno smo uskladiti delo posameznih skupin, ob tem pa skrbeli tudi za ažurno
izobraževanje svojih inštruktorjev, ki je temeljilo na domačih izkušnjah, pridobljenih
z neverjetno kilometrino dela iz prejšnjih let, pa tudi s predavanji tujih strokovnjakov,
s čimer je komisija vseskozi sledila novitetam, osveževala svoje znanje in delo pri-
lagajala novim kinološkim pristopom.

Kljub pomanjkanju strokovnega kadra za vodenje posameznih programov smo vsako
leto le-te izvedli po planu. Skupaj z ostalimi člani društva smo pripravljali Dneve od-
prtih vrat društva, kjer smo prikazali naše delo vsem obiskovalcem. Prav tako smo
vsako leto imeli člane oz. tekmovalce, ki so se uspešno udeleževali državnih, evrop-
skih in svetovnih tekmovanj. Imamo tudi svoje markerje in mednarodne sodnike.

Hkrati s strokovnim delom smo z minimalnim finančnim vložkom in z določenimi
omejitvami skrbeli še za promocijo našega dela.

Strokovna komisija je v zadnjih dvajsetih letih uspešno izšolala skoraj 1800 tečaj-
nikov oz. vodnikov psov (po programih mala šola, A, B-BH, IPO 1, IPO 2 ter IPO 3
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Člani strokovne komisije Kinološkega društva Naklo  (od zadaj naprej: Petra Rant,
Božidar Simonič, Tomaž Bartol, Ana Štucin, Nataša Babnik, Sebastjan Jenko, 
Sandra Stevanovič, Pavle Bukovšak, Nežka Balantič, Lara Košnjek)



– z letom 2019 preimenovan v IGP – in agility). Ti so tako pridobili izkušnje na ra-
zličnih področjih kinologije, saj gre za zelo raznovrstno področje. Teorija je zajeta
v vseh programih in je vodilo za nadaljnje delo v praktični obliki z izpitom lokalnega
in državnega nivoja, prav tako za usmerjanje preizkusa vedenja psa v urbanem
okolju. Izpiti so se izvajali najmanj dvakrat letno, in sicer v prisotnosti predsednika
strokovne komisije KD Naklo in sodnika Kinološke zveze Slovenije, ki verificira
izpite po mednarodnem pravilniku FCI. Pri tem velja poudariti, da v vrstah ne
šolamo samo pse, šolamo predvsem vodnike, tj. lastnike psov. 

Inštruktorji, ki so v obdobju zadnjih dvajsetih let skrbeli za izvajanje zgoraj omenjenih
programov, so bili: Katja Bizjak, Gregor Draksler Andreja Jakopič, Sebastjan Jenko,
Lara Košnjek, Robi Kuhar, Petra Rant, Sandra Stevanovič, Rado Šljukič, Ula Weis-
seisen, zadnjih nekaj let pa jih vodijo Nataša Babnik, Nežka Balantič, Pavle Bukovšak,
Sebastjan Jenko in Ana Štucin. 

Strokovna komisija je dodatno ponosna na sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, in
sicer z Biotehnično fakulteto, oddelkom za zootehniko. V zadnjih treh letih so se
na vadišču izvajale teoretične in praktične terenske vaje za študente. Glavna tema
je bila vzgoja psa in kako psa vzgojiti za prijetno sobivanje s človekom. Z doc. dr.
Manjo Zupan Šemrov smo skupaj pripravljali vprašanja v kolokviju, vse je vodilo v
pravo smer prepoznavnosti kinologije in govorilo o zaupanju v naše društvo.

V strokovni komisiji je s svojo skupino, ki se pripravlja na tekmovanja po programu
IGP, aktiven tudi Tomaž Bartol s šestimi člani, ki svoje usvojeno znanje potem preiz-
kušajo na nivojsko različnih tekmovanjih, tako regijskih kot državnih in mednarodnih.
Vztrajnost in šolanje tekmovalnega para traja najmanj tri leta, v vseh vremenskih po-
gojih. V Sloveniji smo redka ekipa s toliko tekmovalci z visokimi rezultati.

Največji uspehi članov Kinološkega društva Naklo na državnem in mednarodnem
nivoju v tem obdobju so bili:

Leto 2001
• Brane Žun, svetovno prvenstvo, 97. mesto

Leto 2003
• Tomaž Bartol, državni prvak po IPO 1

Leto 2005
• Tomaž Bartol, tekma za državnega prvaka IPO 3, 2. mesto
• Mojca Brenkuš, državni prvak po IPO 2
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Leto 2006
• Tomaž Bartol, državni prvak po IPO 3 
• Tomaž Bartol, svetovno prvenstvo IPO 3, 52. mesto

Leto 2007 
• Božidar Simonič, državni prvak po IPO 1 
• Miloš Kovač, državno prvenstvo IPO 3, 1. mesto 
• Miloš Kovač, državni prvak po IPO 3
• Miloš Kovač, svetovno prvenstvo IPO 3, 66. mesto
• Brane Miklobušec, državni prvak po IPO 3, rottweilerji

Leto 2008
• Mojca Tominc, svetovno prvenstvo IPO 3, 1. mesto

Leto 2009
• Božidar Simonič: svetovno prvenstvo nemških ovčarjev, 77. mesto, državno

prvenstvo v sledenju, 5. in 1. mesto
• Miloš Kovač, tekma za državnega prvaka IPO 3, 3. mesto
• Mojca Tominc, tekma za državnega prvaka IPO 3, 4. mesto
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Z leve proti desni: Mojca Tominc, Janez Bartol, Brane Miklobušec in Miloš Kovač



• Brane Miklobušec, svetovno prvenstvo rottweilerjev, 23. mesto; državno prven-
stvo v sledenju rottweilerjev IPO 3, 5. in 11. mesto

• Ekipa KD Naklo, tekma za državnega prvaka IPO 3, 2. mesto 

Leto 2010
• Božidar Simonič, državno prvenstvo v sledenju, 5. in 2. mesto; tekma za državnega

prvaka IPO 3, 3. mesto; finale regijskih tekem, 1. mesto 

Leto 2012
• Petra Rant, državno prvenstvo v sledenju IPO 3, 3. mesto

Leto 2013
• Petra Rant, državno prvenstvo v sledenju IPO FH, skupno 4. mesto; med nemškimi

ovčarji v isti panogi 2. mesto
• Gregor Draksler, tekma za državnega prvaka IPO 1, 2. mesto; med nemškimi ov-

čarji v isti panogi 2. mesto, državno prvenstvo v sledenju IPO 1, 6. mesto
• Simona Žiberna, tekma za državnega prvaka IPO 1, 5. mesto; med nemškimi ov-

čarji v isti panogi 3. mesto; državno prvenstvo v sledenju IPO 1, 15. mesto
• Petra Prebeg, državno prvenstvo v sledenju IPO 1, 10. mesto
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Petra Rant



Leto 2014
• Petra Rant, državno prvenstvo v sledenju IPO FH, skupno 5. mesto
• Gregor Draksler, tekma za državnega prvaka IPO 3, 3. mesto; med nemškimi ov-

čarji v isti panogi 1. mesto; državni prvak med nemškimi ovčarji po IPO 3
• Simona Žiberna, tekma za državnega prvaka IPO 3, 4. mesto; med nemškimi ov-

čarji v isti panogi 2. mesto

Leto 2015
• Petra Rant, državno prvenstvo v sledenju IPO FH, 1. mesto
• Gregor Draksler, državna tekma IPO 3, 1. mesto
• Simona Žiberna, državna tekma IPO 3, dvakrat 3. mesto; državna prvakinja po

IPO 3 med nemškimi ovčarji
• Tomaž Bartol, tekma za državnega prvaka IPO 3, 2. mesto
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Ekipa Kinološkega društva Naklo od leve proti desni: Pavle Bukovšak, Simona Žiberna,
Ivanka Bukovšak, Kristjan Pesjak, Gregor Draksler, Božidar Simonič in Tomaž Bartol



Leto 2016
• Simona Žiberna, svetovno prvenstvo

nemških ovčarjev, 94. mesto, tekma
za državnega prvaka po IPO 3, 7. me-
sto

• Tomaž Bartol, svetovno prvenstvo
šolanih psov vseh pasem IPO 3, 33.
mesto, tekma za državnega prvaka po
IPO 3, 5. mesto

• Petra Rant, državno prvenstvo v sle-
denju IPO FH , dvakrat 1. mesto

Leto 2017
• Tomaž Bartol, regijska tekma IPO 3,

1. mesto 
• Tomaž Bartol, svetovno prvenstvo

nemških ovčarjev IPO 3, 15. mesto
(doslej najboljša slovenska uvrstitev
na svetovnih prvenstvih nemških ov-
čarjev)

• Božidar Simonič, finale v sledenju IPO
3, 3. mesto
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Simona Žiberna in Božidar Simonič

Tomaž Bartol



Leto 2018
• Božidar Simonič, regijska tekma IPO

3, 1. mesto 
• Božidar Simonič, tekma za državnega

prvaka IPO 3, 2. mesto 

Leto 2019
• Božidar Simonič, svetovno prvenstvo

nemških ovčarjev IGP 3, 53. mesto 

Zapisali Tomaž Bartol, Gregor Draksler in Božidar Simonič
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Božidar Simonič



Enota reševalnih psov
Predsednica: Tina Bole

Člani: David Benedik, Jana Benedik,
Matjaž Bogataj, Branko Erjavec, 
Nejc Kramarič, Ljubo Meglič, 
Mark Mišič, Renata Pogačnik,
Manca Svetina in Tomaž Šubic

Do leta 2017 je enoto vodil Ljubo Me-
glič, ko ga je zamenjala Tina Bole.

V enoti reševalnih psov (ERP) člani šolajo
pse za tri vrste iskanj pogrešanih oseb:
iz lavin, izpod ruševin in v naravi, od leta
2017 pa tudi za iskanje pogrešanih po
individualnem vonju (mantrailing). Vsi
vodniki (teh je bilo v tem obdobju v naši
enoti 63), morajo najprej opraviti sedem

vodniških izpitov, in šele s tem izpolnijo pogoje za priglasitev na izpite za iskanje
pogrešanih ljudi s psom. V zadnjih dvajsetih letih je take izpite opravilo kar 47 vod-
nikov s svojimi psi, in sicer v vseh naštetih panogah na različnih stopnjah.

Člani se, poleg rednih tedenskih treningov, redno usposabljajo po programu Komisije
za reševalne pse pri Kinološki zvezi Slovenije. Ta izobraževanja potekajo na lavinskih
tečajih, letnih taborih, regijskih vajah, tečajih za mlade vodnike in seminarjih v Go-
tenici, člani MERP-a (državna enota za posredovanje v tujini) pa imajo še dodatna
usposabljanja.
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Tina Bole

1. slika: Tina Bole in Renata Pogačnik, 2. in 3. slika Andreja Čebašek
1. 2. 3.



Reševalna skupina ima svoj poligon oz. svoje vadišče v Jurčkovem kotu nad gra-
moznico, na katerega smo pred leti pripeljali večji bivalni zabojnik in sčasoma okrog
njega zgradili brunarico. Zemljišče se je zadnja leta zaradi širitve gramoznice pre-
polovilo. Kljub temu nam svojo dejavnost uspeva ohranjati, ne navsezadnje tudi
zaradi dobrih odnosov z upravljalci gramoznice, lovci in tudi s kmetom, s katerim
smo mejaši. Svoj poligon med drugim uporabljamo za več namenov: služi nam kot
baza pri organizaciji raznih prireditev, kot so izpiti, regijske vaje in preizkušnje, se-
minarji za radijske zveze, tudi otroci iz OŠ Naklo in mladi taborniki so nas že prišli
obiskat, da smo jim predstavili svojo dejavnost. Gostili smo tudi policiste vodnike
psov specialcev in inštruktorje za vodnike psov pri GRS, da so opravili svoje
treninge, pa tudi lovci so postavili manjši nastrešek in enkrat celo izvedli kvalifika-
cijsko tekmo za SP v streljanju na glinaste golobe.

Seveda je naša prva in osnovna dejavnost izšolati sebe in svojega psa, se uvrstiti v
regijsko enoto ali MERP in sodelovati v iskalnih akcijah. Teh je v Sloveniji vsako
leto okrog štirideset, po prehodu na regijske sklice pa se naši člani letno udeležujejo
približno petnajstih tovrstnih iskalnih akcij.

V tem času smo organizirali tri lavinske tečaje (dva na Vršiču z mednarodno
udeležbo in enega na Soriški planini), več izpitov in preizkušenj za regijske enote,
tudi letni tabor v Marindolu.
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Enota reševalnih psov Kinološkega društva Naklo (od leve proti desni: Alja Markič,
Tomaž Šubic, Tina Bole, Renata Pogačnik, Ljubo Meglič, Mark Mišič, Nejc Kramarič,
Branko Erjavec, Manca Svetina, Jana Benedik)



Udeleževali smo se tudi mednarodnih vaj in lavinskih tečajev v tujini (Avstrija,
Nemčija, Slovaška, Češka, Madžarska, Romunija, Italija, Francija).

Zelo smo aktivnih tudi v drugih okoljih, kjer bodisi predstavljamo svojo dejavnost
bodisi skušamo pomagati tako ali drugače prizadetim:
• za Zvezo društev za cerebralno paralizo Sonček smo imeli prvo predstavitev leta

2006 na Jezerskem, odtlej pa vsako leto pripravljamo pasjo delavnico na obno-
vitveni rehabilitaciji v Elerjih;

• delovali smo v šestnajstih različnih osnovnih šolah in vrtcih, v nekaterih tudi po
večkrat;

• obiskali smo Dom starejših občanov Naklo in Ljubljana Moste-Polje;
• obiskali smo otroke s posebnimi potrebami v OŠ Helene Puhar;
• večkrat smo obiskali Društvo za zdrav osebnostni in mentalni razvoj (Mežaklja,

Ljubelj, Valvazorjev dom, Javorniški Rovt);
• udeležili smo se različnih mednarodnih taborov planincev (Bohinj, Uskovnica, Ma-

rindol, Cerklje na Dolenjskem), se družili z mladinskimi podmladki planinskih društev
Domžale in vseh OŠ iz Kranja (pohodi Bohinj, Valvazorjev dom, Križna gora);

• obiskali smo otroke ob njihovem bivanju na ranču »Mrcina« v Studorju;
• imeli predstavitve za tečajnike KD Nakla;
• večkrat smo sodelovali s Tržičani na »Šuštarski nedelji«;
• sodelovali smo z Gasilskim društvom Kranj (nastop na Prešernovem trgu v

Kranju), Križe in Bled na njihovih prireditvah;
• sodelovali na »Dnevih Civilne zaščite« v Kranju, »Dnevih varnosti« v Radovljici in

mednarodni vaji Civilne zaščite v predoru Ljubelj;
• imeli smo predstavitveno vajo za Policijo;
• sodelovali smo na sejmih Civilne zaščite »Protection«, kjer smo imeli reševalci

vse dni sejma svoj prostor;
• večkrat smo bili povabljeni na razne vaške prireditve ali otvoritve;
• do leta 2015 smo redno hodili na pohod (ne proslavo) v Dražgoše ter s psi,

opremljenimi z oprtnicami, na katerih so bile društvene oznake, zbujali veliko
pozornosti, po potrebi tudi predstavili tudi našo dejavnost;

• do leta 2015 smo organizirali 2–4-dnevno veslanje po Kolpi (kamor smo povabili
tudi člane drugih društev), povezano z orientacijskim pohodom in prikazom naše
dejavnosti za tabornike v Adlešičih.

Zaradi dobrih pogojev za trening v neposredni bližini našega vadišča (kup gradbenih
odpadkov nad gramoznico, gramoznica kot mini alpski svet, gozdovi v Dobravi do
Save, Bistrice in Okroglega ter navsezadnje tudi naš poligon) je že leta in leta tlela
ideja o neki obliki organizacije usposabljanja tudi v širšem smislu. Ko so bili izpol-
njeni osnovni pogoji (postavitev WC-ja in cisterne za vodo) in ko je bila v ekipi
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jasno izražena volja, da se tega resno lotimo, smo leta 2005 organizirali tabor
(prvi celo z mednarodno udeležbo), ki smo ga poimenovali »Ob tabornem ognju«.
Odzivi na tabor so bili že prvo leto izjemno pozitivni, zato smo se odločili, da z
njim nadaljujemo. Tabori tako postajajo vedno bolj zaželeni in sčasoma že tradi-
cionalni.

V Sloveniji že več kot dvajset let poteka »Talanov memorial«. Vsakič se ga udeležijo
reševalne ekipe iz vse Slovenije in doslej smo na njem dosegli že tri prva mesta. 

Pomembnejši uspehi naših članov: 
Ljubo Meglič je član Enote reševalnih psov od vsega začetka.
• Udeležil se je več lavinskih tečajev GRS, pri njih z dvema psoma opravil lavinske

izpite in postal član lavinske sekcije GRS. 
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Enota reševalnih psov Kinološkega društva Naklo ob zmagi na Memorialu Boža
Talana. Od leve proti desni: Andreja Čebašek, Ljubo Meglič, Marko Goršič in Tina Bole



• Sodeloval je, med drugim, tudi v
reševalni akciji reševanja preživelih
po potresu v Turčiji.

• Z dvema psoma zapored je bil ne-
prekinjeno član MERP-a in regijske
enote Gorenjske, nekaj let je bil
tudi njen vodja.

• Od leta 2002 je mednarodni sod-
nik FCI za delo reševalnih psov.

• Udeležil se je petih svetovnih
prvenstev reševalnih psov in do-
segel enkrat 11. in enkrat 15. me-
sto.

• Je častni član društva, nosilec reda
1. stopnje KZS in srebrne značke
CZ Slovenije.

Tina Bole je leta 2015 opravila in-
štruktorske izpite za šolanje reševal-
nih psov, v letu 2018 je pridobila na-
ziv inštruktor šolanja reševalnih psov
1. stopnje in je neprekinjeno od leta
2011 članica SIP (skupina za iskanje
pogrešanih oseb) Gorenjske regije.

Zapisal Ljubo Meglič
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Ljubo Meglič



Komisija za agility
Predsednik: Ivo Janez Pirnar

Članica: Ana Štucin

Predsedniki komisije za agility od njene
ustanovitve 1994 so bili Sonja Rozman
(od 1994 do septembra 2008), Andreja
Jakopič (od 2008 do 2012), Sandra Ste-
vanovič (2013), Darja Pezdirc (od avgu-
sta 2013 do jeseni 2015), Sebastjan
Jenko (od jeseni 2015 do 2017) in Ivo
Janez Pirnar (od 2017).

Obdobje zadnjih dvajsetih let je bilo za
agility v KD Naklo zelo pestro. Na pre-
lomu tisočletja smo imeli s to disciplino
že nekaj izkušenj, na katerih smo gradili
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Komisija za agility Kinološkega društva Naklo (od leve proti desni: Sandra Stevanovič,
Ivo Janez Pirnar, Danica Račič Ahačič in Uroš Gosar)

Ivo Janez Pirnar



prihodnje uspehe. Po letu 2000 so se tako začeli vrstiti pomembni dosežki naših
članov, saj smo začeli osvajati najvišja mesta na tekmah po Sloveniji in tudi v
tujini. KD Naklo je v agilityju postalo eno od vodilnih društev v Sloveniji in prepo-
znavno tudi v obmejnih krajih sosednjih držav, kamor smo redno zahajali na tekme. 

Državni prvaki in pokalni zmagovalci v najvišjih kategorijah so postali Andreja Ja-
kopič, Dora Štros, Sonja Rozman in Vinko Oštarijaš. Redno smo se uvrščali tudi v
državno reprezentanco, in sicer največkrat Andreja Jakopič, nekajkrat Darja Pezdirc
in enkrat Sonja Rozman. 

Andreja Jakopič z Antejem je bila leta 2002 članica slovenske ekipe v kategoriji
large, ki je osvojila vrhunsko drugo mesto na svetovnem prvenstvu v nemškem
Dortmundu. 

Leta 2009 se je Sonja Rozman udeležila evropskega prvenstva za shetlandske
ovčarje na Dunaju, kjer je v jumpingu osvojila drugo mesto. 

Izjemne uspehe je dosegal Vinko Oštarijaš, ki se je udeleževal neuradnih odprtih
evropskih in svetovnih prvenstev, na katerih lahko nastopajo tudi psi brez ro-
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Sonja Rozman Vinko Oštarijaš



dovnika. Kar trikrat zapored, v letih 2006, 2007 in 2008, je s svojo mešanko
Galo postal svetovni prvak. 

Kot ekipa smo svoj višek najprej dosegli v letu 2006, ko je ekipa Nutro Modri
dirkači v postavi Andreja Jakopič, Vinko Oštarijaš, Matjaž Dovžan in Sonja Rozman
postala državni prvak v izjemno močni konkurenci vseh slovenskih društev. Poleg
zmagovalne ekipe so KD Naklo predstavljale še tri druge ekipe, in sicer Gorenjske
frajle, Dream team in Zelenci. V tem letu je bil agility tudi številčno najbolj zastopan,
saj je barve našega društva nosilo kar 24 tekmovalcev, nekateri tudi s po več psi. 

V letu 2010 se je ekipa petih vodnikov s svojimi psi udeležila tudi pasje olimpijade
v Italiji. 

Aktivni smo bili tudi na prireditvenem področju, saj smo v letih od 2000 do 2008
in leta 2012 organizirali tekme za državno prvenstvo Slovenije ali pokal Eukanuba,
največkrat kar finalno prireditev, ki nam jo je zaradi dobre organizacije redno
zaupala Komisija za agility pri Kinološki zvezi Slovenije.
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Sonja Rozman in Darja Pezdirc sta postali tudi kinološki sodnici za agility in nekaj
let redno sodili na tekmah v Sloveniji in tujini.

Sčasoma je prišlo do menjave generacij članov in psov, snovanja družin mladih
tekmovalcev in selitev, čemur je posledično sledil postopen upad števila članov.
Kljub manjšemu številu tekmovalcev so posamezniki še vedno dosegali vrhunske
rezultate. Državni prvaki in pokalni prvaki v tem obdobju so bili Uroš Gosar, Danica
Račič Ahačič, Lara Košnjek, zadnja tri leta pa se tekem na mednarodnem nivoju
udeležuje predvsem Ivo Janez Pirnar, ki s svojo psičko Tayo žanje lepe uspehe.

Člani KD Naklo, ki so v zadnjih dvajsetih letih pustili največji pečat v agilityju, so:
Katja Bizjak, Matjaž Dovžan, Uroš Gosar, Andreja Jakopič, Lara Košnjek, Vinko
Oštarijaš, Darja Pezdirc, Ivo Janez Pirnar, Danica Račič Ahačič, Sonja Rozman,
Sandra Stevanovič, Ivan Stojsavljevič in Dora Štros.

Zapisala Sonja Rozman in Ivo Janez Pirnar
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Sekcija Tačke pomagačke
Članice: Tina Bole, Anica Flat, Tanja Hrkač, Irena Šeruga

V letu 2017 je v Kinološkem društvu Naklo začela redno delovati sekcija Tačke
pomagačke, in sicer kot del Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke. Organizirale smo jo štiri vodnice s svojimi psi. To smo bile Anica Flat
s psom Bahom (pasme španjel cavalier king charles), Tanja Hrkač s psom Ašem
(pasme coton de tulear), Marija-Mojca Sajevic s psičko Tildy (pasme terier parson
russell) in Irena Šeruga s psičko Kitty (pasme koder). Čez čas nas je Marija-Mojca
Sajevic zapustila zaradi preobremenjenosti, a se nam je pridružila Tina Bole s psom
Bakom (pasme borderski ovčar). 

V letu 2016 smo v okviru tečajev v KD Naklo s psi opravile izobraževanje iz po-
slušnosti, nato pa smo v Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke Ljubljana opravile več seminarjev za vodnike ter vsaka po 25 ur pri-
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Irena Šeruga ob predstavitvi dejavnosti



pravništva v raznih zdravstvenih ustanovah. Ko smo uspešno opravile izpit in bile
sprejete med terapevtske pare, smo s svojimi kužki lahko začele opravljati delo
prostovoljk v vrtcih, šolah, domovih za starejše občane, varstveno-delovnih centrih,
v rehabilitacijskem centru Soča v Ljubljani, v knjižnicah, pri tabornikih in na različnih
družabnih prireditvah.

Naše delo obsega različne dejavnosti:
V vrtcih in šolah otroke poučujemo, da je pes živo bitje, ki ga je treba hraniti in ne-
govati, voditi na sprehode in za njim pobirat tudi kakce. Otroci se tako zabavajo in
učijo hkrati.

Otrokom, ki imajo velik strah pred psom, omogočimo prijetna srečanja z našimi psi
in po nekaj srečanjih ti otroci izgubijo strah in že sami peljejo psa na vrvici.

V knjižnicah z otroki izvajamo tudi bralni program. Ta poteka tako, da se otrok in
pes usedeta na tla na odejico. Otrok vzame knjigo v naročje, pes pa leži ob njem in
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včasih dvigne glavo ter pogleda v knjigo. Otrok, ki težko bere pred svojimi sošolci,
pred psom izgubi sram in začne brati kužku, ki ga ne opominja na napake. Rezultati
so odlični.

V domovih za starejše občane izvajamo družabništva s psom. Psa damo varovancem
v naročje, da ga božajo, češejo ali mu dajejo razna povelja: daj tačko, prosi, prostor,
sedi, pleši … 

Starostniki, ki lahko hodijo, ga na vrvici peljejo na sprehod po hodniku, tisti pa, ki
so na vozičku, ga dobijo v naročje in ga kar z vozičkom peljejo na sprehod po hod-
niku. Poleg tega starostniki s pomočjo psov izvajajo razne gibalne vaje (držijo
vrvico, da jo pes preskoči, dvigajo noge ali roke, ko pes da levo ali desno tačko, pri-
pravljamo tudi kvize na temo psov ...).

V varstveno-delovnih in rehabilitacijskih centrih delamo posamezno. Z osebami z
različnimi motnjami (cerebralna paraliza, parkinsonova bolezen, multipla skleroza
…) ali s poškodbami glave (po možganski kapi ali prometni nesreči) delata pes z
vodnico in fizioterapevtka.

S pomočjo psa poskuša prizadeta oseba trenirati govor, razgibavati prste, celo
roko. Pes z vodnico pacienta spremlja ob hojci ali ob invalidskem vozičku, mu daje
pozitivno energijo, da se pacient bolj potrudi opraviti predpisane vaje. Fiziotera-
pevtke nam povedo, da nas ti pacienti, ki jih obiskujemo enkrat tedensko, vsakič
zelo težko čakajo, saj je terapija s psom zanimivejša in manj boleča.
Naše delo je prostovoljno in ga opravljamo s srcem. Zavedamo se, da imajo ljudje
hude stiske in težave, in če jim z našimi psi lahko vsaj malo polepšamo in izboljšamo
življenje, nam to veliko pomeni.

Pohvaliti pa moram naše pse, ki so ambasadorji dobe volje in nosijo velik del zaslug
za naše lepše življenje in življenje ljudi, ki jih obiskujemo. 

Zapisala Irena Šeruga
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Gospodarska komisija
Predsednik: Pavle Bukovšak

Člana: Boštjan Markič in Janez Legat

V času od leta 2000 do leta 2020 so
kot predsedniki komisije uspešno gospo-
darili Matjaž Gašperšič, Janez Legat in
Božidar Simonič, sam pa sem vlogo pred-
sednika gospodarske komisije prevzel
leta 2018 skupaj s članoma Boštjanom
Markičem in Janezom Legatom.

Gospodarska komisija KD Naklo je bila
tudi v zadnjih dvajsetih letih obstoja zelo
dejavna. Naredilo se je veliko in s tem iz-
boljšalo pogoje dela. Ker je bilo Merkurjevo
zemljišče ob glavni cesti Kranj–Naklo v na-
jemu, smo kupili novo zemljišče ob avto-

cesti Ljubljana–Jesenice, ga uredili in na njem postavili brunarico. S tem smo dobili
veliko več prostora za kakovostnejše treninge vseh skupin na enem mestu (agility,
klasiki, reševalci …), pa tudi več prostora za tečajnike z njihovimi psi, ki vsako leto
prihajajo v naše društvo po kinološko znanje. Do selitve na novo lokacijo leta 2007 je
gospodarska komisija tako skrbela za dva poligona, tretjega, kjer je vadišče reševalne
skupine KD Naklo, pa so urejali in ga še vedno urejajo člani reševalne skupine sami. 

Tudi za novo brunarico in poligon vzorno skrbimo z vsakoletnim čiščenjem, barva-
njem in drugimi vzdrževalnimi deli. Vsako leto sproti na začetku sezone opravimo
potrebne servise na kosilnicah in manjših orodjih, da nam potem služijo za redno
vzdrževanje poligona, kljub temu da nam prav vsako leto nagajajo krti. 

Z rednimi vzdrževalnimi deli ohranjamo vrednost brunarice in njeno uporabnost.
V njej imajo svoje prostore vse tri naše skupine, v njej potekajo tudi vsi naši
sestanki, predavanja in razne oblike druženja. 

Pred leti smo na novem poligonu postavili še tri pesjake, pohvalimo se lahko tudi z
utrjenim in urejenim parkiriščem, kar je pomembno ob organizaciji predavanj in še
bolj tekem. Skupina za agility ima v sklopu vadišča svoj ograjeni del poligona in po-
kriti kontejner z nadstrešnico za hrambo rekvizitov. V vsem tem času smo zaradi
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dotrajanosti zamenjali tudi mostiček čez kanal. Prav tako je pomembno, da je kanal,
ki je speljan vzdolž poligona, redno vzdrževan, zato zanj skrbimo kar sami.

Ker nam je že na samem začetku delovanja na tem poligonu večkrat ponagajalo
obilno deževje tudi do te mere, da nam je zalilo kletne prostore in so nam na
pomoč morali priskočiti celo naklanski gasilci, za kar se jim zahvaljujemo, smo v ta
namen namestili potopno črpalko. Samo tako namreč lahko preprečujemo vdor
talne vode v hišo in njeno okolico, kar bi lahko povzročilo veliko gmotno škodo.
Črpalko redno vzdržujemo, v letu 2019 pa smo staro zamenjali z novo. Podpred-
sednik Tomaž Bartol ob neljubih vremenskih razmerah vedno odigra vlogo nad-
zornika in budno spremlja dogajanje na poligonu. 

Delovne akcije so potrebne večkrat letno, saj številna dela na poligonu zahtevajo
pomoč več pridnih rok, tako da so za člane KD Naklo postale že kar tradicionalne.
Nekateri pridno pomagajo, zato se jim za vsakokratno pomoč zahvaljujem. Skupaj
zmoremo več!

Zapisal Pavle Bukovšak
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Gospodarska komisija (z leve proti desni: Boštjan Markič, Pavle Bukovšak, Janez Legat)



Propagandna komisija
Predsednik: Iztok Kveder

Člana: Živa Broder, Sebastjan Jenko

Občasni člani: Metka Bartol, 
Božidar Simonič, Ana Štucin

Predsedovanje tej komisij sem prevzel
z letom 2020, pred tem pa sta komisijo
uspešno vodila Živa Broder in od leta
2004 naprej Robi Kuhar.

Delo propagandne komisije je v prete-
klih letih obsegalo predvsem obveščanje
in seznanjanje širše javnosti z delom in
dogodki društva. Naloga te komisije je
bila tako priprava različnih vrst objav v
medijih ter samo oglaševanje organizi-
ranih dogodkov (začetek tečajev, Dan
odprtih vrat …) na več načinov, najpo-
gosteje s plakati in z letaki ter z oglaše-

vanjem prek Radia Kranj, potem pisanje člankov in priprava oglasov za Glas občine
Naklo in Gorenjski Glas (dvakrat letno), tiskanje letnih izkaznic KD Naklo (Typo-
grafika Naklo), skrb za spletno stran in Facebook Kinološkega društva Naklo in še
kaj bi se našlo.

Sodobni čas pa prinaša tudi nove izzive, zato predvsem v zadnjem letu poskušamo
prek novodobnih sistemov in socialnega mreženja približati naše društvo širšemu
krogu uporabnikov prek spletnega okolja ter novodobnih medijskih prijemov. Poleg
klasičnih medijev, kot so npr. tiskani mediji, letaki, radijski oglasi …, se danes velika
večina teh vsebin predstavlja tudi na spletu, kjer so prek pametnih naprav dosegljive
malodane na vsakem koraku. 

V veliki meri je dosedanje delo propagandne komisije uspelo slediti in se prilagajati
smernicam ter novim pristopom, ki jih narekuje modernizacija okolja. Tako smo
smo že kar nekaj let prisotni na spletu s svojo internetno stranjo, poleg tega pa v
zadnjem času povečujemo svojo prisotnost tudi na socialnih omrežjih, kot sta Fa-
cebook in Instagram ter tako povečujemo prepoznavnost društva. 
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Iztok Kveder, Živa Broder 
in Sebastjan Jenko



V bližnji prihodnosti načrtujemo osvežitev stare spletne strani, ki bo šla bolj v
korak s časom in bo za uporabnike prijaznejša, prav tako pa je v prihodnosti pred-
videna posodobitev logotipa oz. preureditev celotne grafične podobe društva. 

Pri tem ne smemo pozabiti na vse naše člane, ki aktivno prispevajo svoje fotografije
in opise dogodkov ter se jim zahvaliti, kajti prav oni so tisti, ki prispevajo levji delež
pri ustvarjanju podobe društva in pripomorejo k njegovi še večji prepoznavnosti.

Zapisala Iztok Kveder in Metka Bartol

38

K I N O L O Š K O  D R U Š T V O  N A K L O  1 9 7 9 – 2 0 2 0

Dan odprtih vrat Kinološkega društva Naklo



Disciplinska komisija
Predsednica: Sonja Rozman 

Člana: Pavel Bukovšek in Irena Šeruga

Komisijo je do leta 2013 vodila Marija
Jereb, od leta 2013 pa jo vodim Sonja
Rozman. 

Disciplinska komisija je med vsemi ko-
misijami Kinološkega društva Naklo naj-
manj obremenjena z delom. V vseh
dvajsetih letih ni bil sprožen niti en di-
sciplinski postopek, kar kaže na to, da
je v društvu dobro vzdušje, gojimo do-
bre odnose in morebitne manjše nespo-
razume rešujemo sami in sproti s pogo-
vorom.

Upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Zapisala Sonja Rozman
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Sonja Rozman in Pavle Bukovšak



Finančna komisija
Predsednica: Metka Bartol

Predsednica finančne komisije sem od
leta 1991, ko sem vodenje prevzela od
Mire Bartol, ki mi je s svojimi nasveti in
z znanjem pomagala še vrsto let po tem,
ko je končala svoj mandat. Zakoni in pra-
vila na tem področju se ves čas menjajo
in dopolnjujejo, tako da moramo biti kar
se da ažurni in se prilagajati novim zah-
tevam. Veliko prelomnico v vodenju fi-
nanc je pomenila uvedba davka na do-
dano vrednost 1. julija 1999, zaradi
katere smo se leta 2000 odločili, da knji-
ženje vseh računov in pripravo bilance
zaupamo Biroju 3000 na Laborah, ki ga
vse od ustanovitve vodi Karina Glavan.

Naloga finančne komisije je skrb za pra-
vilno finančno poslovanje društva v

skladu s predpisi in zakoni ter v smislu dobrega gospodarjenja, zajema pa izdajanje
računov, plačevanje računov (elektrika, komunalne storitve …), kasiranje ob plačilu
tečajev (do leta 2015, ko so bile z januarjem uvedene vezane knjige računov oz.
mesečno poročanje na FURS v primeru gotovinskega poslovanja, zaradi česar smo
se odločili za negotovinsko poslovanje in tako posledično tudi gotovine, npr. ob
plačilu tečajev, članarine …, nismo več sprejemali), sodelovanje z vodji tečajev in s
predsednikom društva, vsakoletno razpošiljanje pošte za plačilo članarine z obvestili
in načrtom dela društva, ustrezno hrambo vseh dokumentov, njihovo posredovanje
Biroju 3000, pripravo finančnih poročil ... 
Tako vsa plačila od leta 2015 potekajo izključno samo še prek tekočega računa
društva (poslovanje prek spletne banke Pošte Slovenije oz. Nove KBM). Tak način
poslovanja, v sodelovanju z Birojem 3000, načrtujemo tudi v prihodnje. 

Leta 2019 smo stari računalnik, tiskalnik in zaslon zamenjali s prenosnim računal-
nikom, ki je namenjen v večji meri samo za vodenje finančnega poslovanja dru-
štva.

Zapisala Metka Bartol

40

K I N O L O Š K O  D R U Š T V O  N A K L O  1 9 7 9 – 2 0 2 0

Metka Bartol



Nadzorni odbor
Predsednica: Danica Račič Ahačič

Člana: Mira Bartol, Jože Glavan

V KD Naklo sem se vpisala leta 1994, predsednica nadzornega odbora KD Naklo
pa sem postala leta 2004. 
Mira Bartol je s KD Naklo povezana že od samega začetka, ko je vodila finančno
poslovanje društva. Članica nadzornega odbora KD Naklo je od leta 2004.
Jože Glavan je član KD Naklo od leta 1987. V obdobju od leta 1996 do 2004 je
opravljal funkcijo predsednika nadzornega odbora KD Naklo. 

Predsednica in člani nadzornega odbora se sestanemo po navadi enkrat letno po
zaključku tekočega leta. Takrat pregledamo poslovne knjige in poslovanje Kinolo-
škega društva za minulo leto, in sicer: dokumente, ki se nanašajo na blagajniško
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Levo Mira Bartol, članica nadzornega odbora, in desno Danica Račič Ahačič, 
njegova predsednica



poslovanje in na poslovanje prek transakcijskega računa ter vodenje arhiva prejetih
in izdanih računov. Finančna služba, ki je pod okriljem Metke Bartol, vodi finančno
dokumentacijo vedno vzorno in pregledno ter v skladu z veljavnimi poslovodskimi
standardi. Med pregledom dokumentacije nikoli ni bila zaznana nepravilnost, ki bi
vplivala na zakonitost poslovanja društva. 

Nadzorni odbor skladno s pravili KD Naklo vsako leto spremlja tudi delo upravnega
odbora in drugih organov KD Naklo. O dogajanjih na sejah je nadzorni obor vedno
obveščen prek posredovanih zapisnikov in včasih tudi neposredno z osebno ude-
ležbo na nekaterih sejah upravnega odbora.

Zapisala Danica Račič Ahačič
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Vzrejna komisija
Predsednik: Sebastjan Jenko

V Kinološkem društvu Naklo sta med
letoma 1999 in 2012 delo vzrejnega re-
ferenta izmenično opravljala g. Drago
Soklič in g. Borut Sajovic. Leta 2012 je
moj predhodnik g. Drago Soklič s tega
mesta odstopil in na pobudo g. Gregorja
Drakslerja, ki je bil takrat predsednik
strokovne komisije v KD Naklo, sem se
udeležil seminarja za vzrejne referente.
Seminar je potekal 9. junija 2012 v za-
vetišču za živali na Gmajnicah, organizi-
rala pa ga je Kinološka zveza Slovenije.
Izpit za vzrejnega referenta sem opravil
3. julija 2012, prav tako na Gmajnicah,
nato pa sem do 30. avgusta pod men-
torstvom g. Sokliča opravil še tri oglede
legel. Od takrat dalje delo vzrejnega re-
ferenta opravljam samostojno.

Vzrejni referent je oseba, ki opravlja oglede legel rodovniških psov in se je v ta na-
men izobraževala na seminarjih pod okriljem Kinološke zveze Slovenije in s tem
pridobila ustrezno licenco. V mnogo primerih je prvi stik med vzrediteljem in samo
Kinološko zvezo. Prav tako mora biti vzrejni referent strokovno podkovan v po-
znavanju posameznih pasem, vzrediteljem pa mora znati odgovoriti na marsikatero
vprašanje v zvezi s kotitvijo ter o oskrbi samice in njenega legla. Ima natančno
predpisane naloge, ki so v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu Kinološke zveze
Slovenije, in sicer:

• oceniti mora kondicijsko in zdravstveno stanje samice in mladičev,
• svetovati vzreditelju vse v zvezi z namestitvijo, bivalnimi razmerami, prehrano in

nego mladičev,
• oceniti stanje legla,
• skupaj z vzrediteljem izpolniti obrazec »Prijava legla«.

Do leta 2018 je vzrejni referent opravljal dva ogleda legel, s 1. 1. 2018 pa imajo
vzreditelji možnost, da se odločijo le za en ogled legla.
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Vzrejni referent Sebastjan Jenko



Od leta 2000 se je članom KD Naklo skotilo skupaj 739 živih mladičev, moškega
spola jih je bilo 379, ženskega pa 360. Med pasmami so prednjačili rottweiler, bigl,
parson russell terier, zlati prinašalec in entlebuški planšarski pes.

Zapisal Sebastjan Jenko
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Leglo rottweilerjev, vzreditelja Aleš Lahajnar in Pavle Bukovšak
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