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KRATKA ZGODOVINA 
ŠPORTNEGA KINOLOŠKEGA DRUŠTVA

LJUTOMER - KRIŽEVCI

ŠKD Ljutomer – Križevci je bilo ustanovljeno septembra 1985, njen
prvi predsednik je bil Tone Germadnik, tedanji vodja šolanja pa Vojko Prah.
Pomočniki šolanja so bili Silvester Lovrenčič, Alojz Lovrenčič in Štefan Kolman,
ki sta sočasno bila tudi markerja.

Od leta 1988 do l992 je bil predsednik društva Iztok Potočnik. Od leta
1992 naprej je prevzel vodenje društva Silvester Lovrenčič pa vse do leta 2007,
takrat je prevzel vodenje društva Srečko Duh. Po dveh letih predsedovanja
Srečka Duha, je predsedovanje ponovno prevzel Silvester Lovrenčič. 

Prvi vadbeni prostor je društvo usposobilo na konjeniškem klubu Ljutomer
v Ljutomeru. Preden je društvo lahko pričelo s šolanjem psov je bilo potrebno
vložiti veliko prostovoljnega dela, da se je uredil vadbeni prostor za te namene.
Ta vadbeni prostor je društvo koristilo od leta 1985 do 1993.

Leta 1993 je društvo saniralo bivši glinokop opekarne Boreci v Lukavcih,
kjer je bilo ponovno potrebno veliko prostovoljnega dela članov društva ter
vaščanov Lukavec, za kar se jim društvo iskreno zahvaljuje za njihov trud pri
urejanju vadbenega prostora. Danes ima društvo odlične pogoje za svoje
poslanstvo oz. šolanje psov.

V 30 letih svojega obstoja društva je društvo organiziralo več državnih pr-
venstev v klasiki, kakor tudi v agilityju. Leta 1995 smo bili soorganizator
drugega svetovnega prvenstva v sledenju FH pes sledar, ki je bilo organizirano
v termah Banovci; sledenje se je odvijalo na njivah kmetijskih kombinatov od
Apač pa do Lendave. 
V društvu se lahko pohvalimo, da imamo mnogo državnih prvakov v klasiki in
v agilityju. Naši tekmovalci sodelujejo tudi na svetovnih prvenstvih, kjer
dosegajo odlične rezultate.



ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LJUTOMER - KRIŽEVCI

30 LET4

PROGRAMI ŠOLANJA PSOV
ŠOLA ZA PSE MLADIČKE

Leta 2004 smo dopolnili ponudbo tečajev šolanja z igralnimi uricami -
tečaj za mladičke od starosti dveh mesecev do pet mesecev.
Na to odločitev so nas inštruktorje pripeljale lastne izkušnje s svojimi mladički,
s katerimi začnemo najbolj aktivno delati takoj, ko jih dobimo v novi dom, saj
je to najbolj senzibilno obdobje, ko si lahko postavimo čudovite temelje za
poznejše šolanje.

Drugi pomemben razlog pa je bil ta, da so lastniki psov vse bolj
občutljivi na tehnike šolanja, katere uporabljamo. Ne želijo grobega šolanja,
ampak njim in njihovim ljubljenčkom prijazne metode s čim manj prisile. To je
bilo težko ponuditi na dotedanjih prvih tečajih male šole, ko smo vpisovali
mlade pse v starosti od šest mesecev dalje.Ti psi so prihajali na tečaj v fazi
odraščanja oz. pubertete; to obdobje je že težavno samo po sebi, največja
težava pa je izhajala iz tega, ker so bili do te starosti brez vzgoje in socializacije
in so si pridobili že veliko neželenih oblik vedenja, kar pa je bilo potrebno v
mali šoli odpravljati, včasih tudi na manj prijeten način.

Pozneje smo preimenovali tečaj v Šolo za mladičke iz enega samega
razloga, ker je marsikdo pričakoval, da se bodo na tem tečaju kužki samo igrali,
program pa obsega poleg socializacije in vzgoje tudi začetek učenja vaj
poslušnosti in različnih uporabnih vaj za zaposlitev kužka. 
Želeno vedenje usmerjamo in utrjujemo z nagrajevanjem s hrano ali igračo,
enako učimo vaje in utrjujemo odnos z vodnikom. Neželeno vedenje pa ignori-
ramo in preprečujemo.

Program tečaja neprestano dopolnjujemo in posodabljamo, predvsem
pa prilagajamo  tečajnikom in njihovim kužkom.

Od začetka do zdaj smo izvedli več kot 30 tečajev, ker smo večkrat
izvedli po dva spomladanska tečaja zaradi velikega povpraševanja, saj si veliko
lastnikov prinese mladičke v maju.

Od začetka je tečaj vodila inštruktorica Marija Kralj, z lanskim letom pa je tečaj
prevzela inštruktorica Petra Pleh. 

Marija Kralj, arhiv društva



30 LET 5

Tečajniki v šoli za mladičke, 2012

Tečajniki, 2012

Tečajniki v šoli za mladičke, 2013

ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LJUTOMER - KRIŽEVCI
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MALA ŠOLA in OSNOVNO ŠOLANJE
Vloga psa v današnji družbi se je močno spremenila. Pes ni več samo

čuvaj kmetij in dvorišč, temveč je postal ob tem tempu življenja spremljevalec,
ob katerem se človek sprosti. Prav zaradi te vloge so se spremenili izpitni pro-
grami in s tem tudi način šolanja psov. Pes mora izvajati vaje sproščeno,
veselo, pozorno, natančno in hkrati mora biti sprejemljiv za širšo okolico: se
pravi, da ne sme kazati znakov agresivnosti do drugih psov, ali do ostalih živali,
in vodnik ga mora znati obvladati. Tako se začne z psov ukvarjati že ob prihodu
v nov dom s pravilno vzgojo, ki je izjemnega pomena za psa za kasnejše
šolanje.

Tako so nastali tečaji kot so šola za mladičke, mala šola, ki temeljita
na vzgoji psa in pripravi na osnovno šolanje, ki je šolanje v pravem pomenu
besede. V vseh tečajih pa je osnovno pravilo, da je vodnik vodja psa, da zna
postaviti kontakt med psom in vodnikom, ter odreja tudi nagrado, seveda ob
pravilnem delu. Zelo lepo je videti vodnika in psa, ki imata pozitiven kontakt, ki
opravljata vaje veselo, sproščeno in hkrati še natančno. Seveda je za to
potrebno veliko dela in truda, vendar se splača, saj je le dobro vzgojen in šolan
pes v veliko veselje vodniku, s katerim se lahko giblje tudi v urbanem okolju.

V MALO ŠOLO lahko lastniki pripeljejo svoje pse, za katere ni pogoj
čistokrvnost, le starost naj bi bila nad 4 mesece. 
V mali šoli se predstavijo najosnovnejše stvari glede šolanja, pravilne igre,
prehrane, nege, bivalnega prostora, pasme, velik poudarek pa je na pozornosti
psa na vodnika in pravilen kontakt pes - vodnik. Vodniki spoznajo tudi osnovne
vaje poslušnosti.

Tečajniki v mali šoli, 2014
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Tečajniki v mali šoli, 2013

V tečaje OSNOVNEGA ŠOLANJA se lahko
vpišejo vsi tečajniki, ki so s svojim psom že
obiskovali MALO ŠOLO ali so njihovi psi že
starejši od enega leta.
Tekom tečaja se vodniki in njihovi psi pripravijo do te mere, da lahko pristopijo
k opravljanju izpitov A ,B-BH ali C. Poleg vseh vaj, ki so po programu Kinološke
zveze Slovenije, pa prisluhnemo tudi željam tečajnikov, odpravljamo napake,
razvade pri psih in skušamo oblikovati takšnega psa, da je sprejemljiv za
okolico.

Tečajniki osnovnega šolanja, 2012

Tečajniki osnovnega šolanja, 2013
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Tečajniki osnovnega šolanja, 2014

Vaja obrambe z markerjem, 2014

VIŠJI NIVO ŠOLANJE

Tandem vodnik - pes se v tem delu šolanja začne pripravljati na izpite
višje stopnje, to so mednarodni izpiti IPO-1, IPO-2 in IPO-3.
Izpiti so razčlenjeni na discipline A (sled), B (poslušnost), C (obramba). 
V ta tečaj se lahko vpišejo vsi tečajniki, ki imajo opravljen izpit B-BH.

Štefan Kolman, arhiv društva

Vaja obrambe in sledi
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AGILITY

Začetki agilityja v društvu segajo v leto 1995. Takrat je društvo imelo
že dva tekmovalca v tej disciplini, in sicer: Zvonko Vučko in kraški ovčar Pino
ter Marija Kralj z nemško ovčarko Neno. Istega leta pa je bila v okviru našega
društva organizirana prva tekma v agilityju, kateri so vsako leto sledile tekme
za DP ali Prleški klopotec, ter kasneje tudi pokalne tekme. Zadnja leta smo
prirejali celo dve ali tri tekme letno. Običajno smo tekme organizirali na našem
poligonu v Lukavcih, zadnja leta pa smo to športno kinološko disciplino pred-
stavili tudi na sejmu Lov v Gornji Radgoni, v zimskem času smo prav tako na
sejmišču v Gornji Radgoni organizirali tekmo v dvorani. Prirejali smo tudi tekme
v mestnem parku v Murski Soboti v sklopu Soboških dnevov ali pa kot
samostojno prireditev.

Bolj intenzivno smo se s to disciplino v društvu začeli ukvarjati leta
2001, ko se je Zvonku Vučku, ki je takrat že treniral z malinojem Rexom,
pridružila še Aleksandra Horvat z borderko Kalo. Njuni skupni treningi so bili
zametek močne agility ekipe, ki jo premoremo še danes. Tako smo leta 2003
pričeli s tečaji agilityja pod vodstvom Aleksandre Horvat in od takrat jih izva-
jamo vsako leto spomladi in jeseni.
Zadnjih nekaj let je vodja tečaja Zvonko Vučko. Nekateri tečajniki opravijo le
tečaj, večina pa je danes uspešnih tekmovalcev na katere smo zelo ponosni.
Tako so se postopoma oblikovali tekmovalci v tej disciplini, ki pa so seveda
svoje znanje in izkušnje nadgrajevali na tekmah, treningih in seminarjih.

Vaja obrambe
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Agility je v društvu v porastu, saj vsako leto beležimo več tekmovalcev in vsako
leto dosegamo boljše rezultate. Vse več je tekmovalnih parov, ki tekmuje v 
najvišjem nivoju. Naši tekmovalci so enakovredni tekmovalcem ostalih društev,
kjer ima agility daljšo preteklost in večjo podporo.

Aleksandra Horvat, arhiv društva
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TEKMOVALCI
klasika

Naši tekmovalci so v 30-tih letih sodelujeli oz. še sodelujejo na mnogih tekmah,
tudi na evropskih in svetovnih prvenstvih, in dosegajo odlične rezultate.

V klasiki so tekmovali oz. še tekmujejo:
Srečko Duh,

Sela (nemški ovčar)
Tomi Ferš,

Mik (nemški ovčar)
Aleksandra Horvat, 

Kala (border collie)
Emil Jurkovič

Pasko
Štefan Kolman,  

Lux (nemški ovčar)
Marija Kralj,

Nena (nemški ovčar)
Alojz Lovrenčič,

Frč (nemški ovčar),
Power (belgijski ovčar)

Silvo Lovrenčič, 
Dago (nemški ovčar), 
Neick (nemški ovčar),
Gina (nemški ovčar)

Marijan Novak,
Čipo (nemški ovčar)

Emil Polanič,
Gal (Hovawart)

Anton Stanjko,
Bor (nemški ovčar)

Feliks Vrbanjščak,
Sony (nemški ovčar)

Zvonko Vučko, 
Pino (kraški ovčar),
Rex (belgijski ovčar),
Pia (belgijski ovčar)

Drago Zver,
Oli (nemški ovčar)

Silvo Lovrenčič (Dago)

Marijan Novak (Čipo)

Z leve: Vlado Vogrinec (Taras), 
Srečko Duh (Sela), Drago Zver (Oli), 
Alojz Lovrenčič, Anton Stanjko (Bor)



ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LJUTOMER - KRIŽEVCI

30 LET12

Drago Zver (Oli)

Z leve: Zvonko Vučko (Rex), Silvo Lovrenčič (Neick),
Štefan Kolman (Lux), Srečko Duh (Sela)

Frč 
(vodnik Alojz Lovrenčič)

Kala 
(vodnica Aleksandra Horvat)

Z leve: 
Silvo Lovrenčič,
Srečko Duh,
Štefan Kolman,
Zvonko Vučko,
Drago Zver,
Alojz Lovrenčič

Tekmovali so tudi:

Iztok Potočnik,
Silvo Potočnik,
Vitko Potočnik,
Janko Škrobar,
Joško Tomažič
Vlado Vogrinec
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TEKMOVALCI
agility

V aglityju so do danes za društvo
tekmovali:

Alja Budja,
Chappi (nemški špic)

Nastja Feguš
Lola (mešanec)

Aleksandra Horvat,
Kalo (border collie)
Hit (border collie)

Vreni Keller
Nico (avstralski ovčar)

Roland Kolenko,
Ammy (parson rusell terier)
Kira (parson rusell terier)
Me (parson rusell terier)

Darja Koša,
Bodri (border collie)
Reily (border collie)

Marija Kralj,
Nena (nemški ovčar)

Zoltan Pap,
Pilko (pudelj)
Lenny (border collie)

Andreja Petek,
Taja (maltežan)

Mojca Rupnik,
Tessa (francoski briard)

Janko Škrobar,
Piki (mešanec)

David Voršič,
Joy (nemški bokser)

Zvonko Vučko,
Pino (kraški ovčar),
Rex (belgijski ovčar)
Pia (belgijski ovčar)

Dušica Žnidarič,
Švrk (mešanec)

Janko Škrobar (Piki)

Z leve: Andreja Petek (Taja), Dušica
Žnidarič (Švrk), Zvonko Vučko (Pia)

Roland Kolenko (Ammy) 
na svetovnem prvenstvu, 2014



ŠPORTNO KINOLOŠKO DRUŠTVO LJUTOMER - KRIŽEVCI

30 LET14

SILVO POTOČNIK

Gotovo bodo o sami ustanovitvi društva več pisali drugi, zato naj sam
napišem le to, da sem ponosen na to, da se lahko tudi sam štejem med sous-
tanovitelje, da smo bili takrat odlična ekipa, sposobna organizirati odmevne ki-
nološke prireditve, predvsem pa smo bili dobri prijatelji.  
Sam sem opravljal tajniška opravila in se tudi že kmalu preizkusil kot vzreditelj,
saj sva z bratom že marca 1985 registriralo psarno pod imenom Prodeška.
Skupaj s hčerko sva celo uredila in izdala društveni časopis, kar je bil za tiste
čase pravi tehnični podvig. Že takrat sem postal kar uspešen razstavljalec,
poskusil pa sem se tudi v tekmovanju šolanih psov, resnici na ljubo z bolj
skromnimi uspehi.  

Čeprav sem se poskusil tudi z drugimi pasmami, pa je moj ideal psa
bil in ostal nemški ovčar. Vzreja pasemskih psov je izjemen napor, zato so us-
pehi tako v nadaljnji vzreji, kot pri šolanju za vsakega vzreditelja velika nagrada.  

K vzreji skoraj obvezno spada tudi razstavljanje psov, kar sem veliko
let počel z veliko strastjo. Postavljal sem si visoke cilje, zato so bili tudi vloženi
napori temu primerni. Težko bi naštel vse zmage, nikakor pa se ne da pozabiti
vseh treningov, pa tudi sodelavcev,  ki so omogočili velike uspehe, ne.  
Pa vendar je vredno izpostaviti  še danes absolutno najboljšo uvrstitev
katerega koli slovenskega psa na glavni svetovni vzrejni razstavi za nemške
ovčarje, in sicer odlično 19. mesto v razredu delovnih samic leta 1998 v Nürn-
bergu.

NAŠE ZGODBE
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Že leta 1989 se postal mednarodni sodnik za ocenjevanje zunanjosti
nemških ovčarjev, svoje tako pridobljeno znanje pa sem pozneje nadgradil kot
sodniški pripravnik pri Zvezi za nemške ovčarje Nemčije in tako leta 1996 pri-
dobil naziv prvega in danes edinega slovenskega sodnika za ocenjevanje
nemških ovčarjev, katerega ocene priznava tudi SV – matična organizacija za
pasmo nemški ovčar. 

Krona mojega usposabljanja na področju vzreje nemških ovčarjev pa
vsekakor predstavlja pridobitev naziva vzrejnega mojstra, ki mi ga je leta 1997
prav tako kot prvemu in danes edinemu Slovencu podelila Nemška zveza za
nemške ovčarje.

Za konec bi rad poudaril, da sem v kinologiji doživel veliko lepega in
da sem ponosen, da spadam med soustanovitelje našega društva. Vesel sem,
da so tisti, ki so se našemu društvu priključili pozneje, znali postavljene temelje
nadgraditi tako, da je danes Športno kinološko društvo Ljutomer – Križevci v
svojem okolju prepoznavno in spoštovano ter da predstavlja zgleden kinološki
kolektiv tudi v širšem slovenskem prostoru. 

Kar pogumno, z novimi zamislimi naprej!
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ZVONKO VUČKO

V Kinološko društvo sem se vključil leta 1993 in s kraškim ovčarjem
Pinom izpod Debenca opravil takratni izpit B. V vzporednem času pa se je v
društvu začela pojavljati želja po treningih agilityja. Tudi sam sem poskusil
srečo in kraškega ovčarja naučil preskakovanja ovir in s tem dosegel, da je
nasploh prvi kraški ovčar v Sloveniji preskakoval agility ovire. Udeležila sva se
nekaj tekmovanj, ker pa je v meni rasla vedno večja želja po delu v kinologiji,
sem začel trenirati z belgijskim ovčarjem Rexom Polluksovim. Opravila sva na-
jvišji izpit IPO-3, ter sodelovala na številnih tekmovanjih po programu IPO in
dosegla nekaj vidnih rezultatov. Želja po delu in znanju me je pripeljala do tega,
da je sčasoma tudi Rex postal agilitaš in tudi na tem  področju sva dosegla
vidne rezultate v slovenskem merilu. 

Vodil sem več tekem v agilityju in se počasi izpopolnjeval v znanju iz
kinologije.  Opravil sem izpit za vodenje tečaja nižje stopnje, markiranja in vo-
denja agility tečaja.

In tako je prišla v moje življenje nova psička, spet belgijska ovčarka
Lola-Pia, s katero že vrsto let tekmujem doma in v tujini. Pogosto pa se
udeležujem tudi vsakoletnega svetovnega prvenstva za belgijske ovčarje. Z
Lolo-Pio sva dosegla do sedaj najboljšo uvrstitev za Slovenijo na svetovnem
prvenstvu med belgijskimi ovčarji v agilityju. S tem pa še daleč ni dosežen vrh
mojega dela v kinologiji in si želim uspešnega nadaljevanja.

NAŠE ZGODBE

Zvonko Vučko,
zastavonoša na svetovnem 

prvenstvu na Češkem, 
2015

Zvonko Vučko (prvi z leve),
na svetovnem prvenstvu na

Češkem, 2015
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NAŠE ZGODBE
PETRA PLEH

Članica ŠKD Ljutomer Križevci sem od leta 2007. Svojo pot sem
začela kot tečajnica šole za mladičke, kjer sem pridobila osnovna znanja iz vz-
goje in vodenja psa. Od takrat sem uspešno zaključila tečaj za inštruktorja in
s svojimi psičkami opravila izpit B-BH. 
Danes opravljam dolžnost podpredsednice društva in istočasno delujem kot 

inštruktor nižjega nivoja šolanja.
Sem vzrediteljica aljaških malamutov in imam
od leta 2010 registrirano psarno Hajndlberg
s Alaskan Mala mutes. Številni naši mladički
s svojimi lastniki tekmujejo na lepotnih tek-
movanjih doma in v tujini  ter dosegajo za-
vidljive rezultate.
Najbolj smo ponosni na našo Angelino, ki je 
osvojila Ch SLO, Ch CRO, Ch Inter in postala
prva malamutka, ki je osvojila naslov Grand 
Champion Slovenije. 

Seveda pa ne moremo preko dveh najbolj uspešnih malamutov iz naše
vzreje to sta Billy Hajndlberg`s Alaskan Malamutes, ki je osvojil naslednje
nazive: JCH CROATIA, JCH SLOVENIA, CH MOLDOVA, CH GEORGIA, CH
AZERBAIJAN, CH CAUCASIAN, CH BULGARIA, CH CYPRUS, CH BALKA,
CH MEDITERRANEAN, CH MONTENEGRO, CH SAN MARINO, CH MACE-
DONIA, CH COSTA RICA, CH PHILIPPINES, CH SLOVENIA, CH REPUB-
LIKA SRPSKA, CH BOSNA AND HERZEGOVINA, CH SERBIA, GCH
MONTENEGRO, INT CH,
in Diva Hajndlberg`s Alaskan malamutes, ki
je z 20 meseci osvojila: JCH CROATIA, JCH
BIH, JCH REPUBLIKA SRPSKA, JCH SER-
BIA in JCH SLOVENIA.

Naši psički se ne pojavljajo le na
razstavah, ampak tudi na tekmovanjih iz de-
lovnih izpitov, kot terapevtski psi in kot vlečni
psi. 
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ROLAND KOLENKO

Moja kinološka pot se je začela leta
2007, ko smo  si k hiši pripeljali  psičko Ammy,
pasme Parson Russell terier. Ker je pasma
delovna, sem se odločil, da bom pomoč pri
vzgoji poiskal v pasjem klubu.
Tako sem začel še isto leto obiskovati tečaj
za mladiče pri kinološkem društvu Ljutomer-
Križevci, kjer me je delo z pozitivno motivacijo
zelo navdihovalo in zanimalo. Tečaj sem
nadaljeval v mali šoli ter v osnovnem šolanju,
po katerem sem leta 2008 opravil tudi izpit po
programu B-BH.

Eno leto po Ammy smo k hiši pripel-
jali še Kiro. Isto časno sem se tudi navdušil
za agility in začel obiskovati tudi njihove
tečaje. Tako sem v letu 2008 opravil tečaj

NAŠE ZGODBE

agilityja in začel tekmovati v tej kinološki disciplini.
Isto leto sem tudi začel v klubu pomagati kot pripravnik inštruktor. Li-

cenco za inštruktorja osnovne vrste sem položil  2011 in od takrat v klubu vodim
tečaje male šole.
Leta 2009 sva z Metko tudi registrirala psarno pod imenom Amromeka in do
sedaj imela šest legel. Trenutno imamo pri hiši štiri psičke, poleg Ammy in Kire,
še Ais in Mee. Z Ammy, Kiro in Mee tekmujem v najvišji kategoriji A3 small v
agilityju.
Z Ammy in Kiro sem se udeležil evropskih tekmovanj kot član slovenske
državne reprezentance leta 2010 na Češkem, 2011v Avstriji, 2012 na
Švedskem, 2013 v Belgiji, 2014 na Madžarskem. Prav tako sem se leta 2013
z njima uvrstil na svetovno prvenstvo v JAR, a nismo šli zaradi finančnega za-
logaja. Leta 2014 sem se z Ammy in Kiro uvrstil spet v državno reprezentanco
za svetovno prvenstvo v Luxemburgu, kje sem z Ammy zmagal jumping tek in
s Kiro osvojil skupno 3. mesto.

Letos sem se z vsemi tremi psičkami uvrstil v reprezentanco za evrop-
sko prvenstvo v Nemčiji, prav tako sem se z Ammy in tokrat z Mee uvrstil v
reprenzetanco za svetovno prvenstvo v Italiji.

Bil sem državni prvak z Ammy leta 2013 in 2014.

Roland Kolenko (Kira), 
svetovno prvenstvo v Luksemburgu,

2014





30


