
Sedež društva: Upravni odbor: 

Kinološko društvo Novo mesto   

Drska 45B Predsednik društva: 

8000 Novo mesto Borut Šepetavc
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  8000 Novo mesto
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Igor Ravbar
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Ostali člani:

Mojca Fink

Anton Blažič

Boža Vovk

Miroslav Koljanin

Mateja Lenčič Šepetavc

Vera Jaćimović

Marko Turk



Kako do nas:
Če prihajate iz Žabje vasi, pred Ločenskim mostom zavijete iz obvoznice in 
nadaljujete v prvem križišču desno še naslednjih 200 metrov do trgovine Graben. 
Parkirišče je nasproti trgovine. Pot do vadišča je na levi strani parkirišča. 

  

Če pa prihajate iz Ločne, za Ločenskim mostom zavijete iz obvoznice in v prvem 
križišču nato desno. Nadaljujete pot vse do trgovine Graben. Parkirišče je nasproti 
trgovine. Pot do vadišča je na levi strani parkirišča. 

Pravila obnašanja na vadišču:
Za vodnike psov:

• Vodnik mora psa sprehoditi pred vstopom na vadišče, kjer naj pes tudi opravi 
potrebo. 

• Obiskovalci vadišča avtomobile parkirajo na parkirišču zgoraj. Vsaka vožnja z 
avtomobilom po vadišču je prepovedana. 

• Vodnik mora psa pripeljati na vadišče na povodcu. 

• Vodniki naj na vadišču psa nenehno nadzorujejo. 

• Vsak vodnik je dolžan za svojim psom počistiti iztrebke. 

Nadzorni odbor: 

Zdenko Potočar

Vesna Jekovec

Slavka Blažič

Disciplinska komisija: 

Gregor Lorber

Ksenija Lorber 

Aleksander Terzić 



• Vodnik - tečajnik je dolžan priti na tečaj ob dogovorjeni uri. Če začetek zamudi, 
mora počakati in ne motiti ostalih pri vadbi toliko časa, dokler ga inštruktor ne 
povabi v vrsto. 

• Med vajo naj vodnik pozorno posluša inštruktorja in ne moti ostale. 

• Kajenje je dovoljeno med odmorom. 

• Vodnik je sam odgovoren za svojo varnost in varnost svojega psa na vadišču. 

• Vodnik naj v odmoru poskrbi za počitek psa na senčnem mestu in ga oskrbi z 
vodo.

Za inštruktorje:

Poleg upoštevanja vseh pravil, ki veljajo za vodnike psov, mora inštruktor 
upoštevati še naslednje: 

• Inštruktor je odgovoren za red in disciplino v skupini tečajnikov. 

• Inštruktor se mora do tečajnikov in njihovih psov obnašati prijazno, korektno 
in vzgojno. 

• Inštruktor na tečaj ne zamuja in vsake spremembe terminov v naprej napove. 
V primeru višje sile takoj obvesti vodjo komisije za šolanje. 

• Po končani vadbi inštruktor pospravi uporabljen rekvizite in pregleda vadišče. 

• Inštruktor med vajami ne kadi. 

• Inštruktor je vsebinsko pripravljen na šolanje. 

• Inštruktor je vedno v pomoč tečajnikom. 

• Inštruktor se vedno udeležuje skupinskih teoretičnih predavanj. 

• Inštruktorji med seboj izmenjujejo izkušnje in usklajujejo program šolanja na 
posameznih tečajih.


