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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2018

ŠPORTNEMU KINOLOŠKEMU DRUŠTVU
ŽELEZNIKI
(Na plavžu 49, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Športno Kinološko društvo Železniki je bilo eno prvih kinoloških društev v Sloveniji in
praznuje 60 let delovanja.
Ustanovljeno je bilo leta 1958 kot Klub za vzrejo športnih in službenih psov Gorenjske v
Kranju. Delovanje se je kmalu preneslo v Škofjo Loko.
Poleg vzreje se je klub posvečal vzgoji in šolanju psov. Redno so potekali tečaji
poslušnosti in obrambe. Člani kluba so nastopali na raznih prireditvah, kje so prikazali
svoje sposobnosti pri delu s psi ter tekmovanjih in razstavah po celotni bivši skupni
državi in tujini. Ob tem je bila želja kluba, da ljudem približa in prikaže psa kot
prijetnega človekovega sopotnika.
Skozi obdobje svojega delovanja se je ime društva večkrat spreminjalo, tako je bilo od
leta 1972 društvo poznano kot Kinološko društvo Škofja Loka. V svoji zgodovini delovanja
društvo beleži tako vzpone kot padce. Poseben pečat obstoju društva je pustilo obdobje
po osamosvojitvi Slovenije. Vadbeni poligon, ki so ga imeli v dolini Hrastnice pri Škofji
Loki, je postal predmet denacionalizacije, posledično so ostali brez nujno potrebnega
vadišča. Naslednjih nekaj let je društvo iskalo novo lokacijo, hkrati pa se je zaradi
pomanjkanja članstva, borilo za svoj obstanek. V tem času so svojo dejavnost v celoti
prenesli v Selško dolino, kjer že nekaj let delovala sekcija društva.
Do leta 2001 so kot gostje Športnega društva Selca vadili na tamkajšnjem nogometnem
igrišču. V letu 2002 je društvo v najem pridobilo vadišče poleg Športnega parka “ Rovn “
v Selcih. Uredili so vse potrebno ter prestavili društveno brunarico iz Hrastnice na novo
lokacijo. Konec leta 2003 so tako dočakali vadišče, ki jim omogoča odlične pogoje za delo

s psi in organiziranje tekmovanj. Zaradi nove lokacije in območja delovanja društva se je
leta 2004 društvo preimenovano v Kinološko društvo Škofja Loka – Železniki.
Leta 2007 so odkupili večji del zemljišča, katerega danes uporabljajo in prvič v zgodovini
svojega obstoja je društvo pridobilo lastninsko pravico nad vadiščem in objekti na njem.
Na žalost pa je ves vložen trud že jeseni tega leta prizadela vodna ujma, ki je povzročila
ogromno škode. Potrebno je bilo veliko donacijskih sredstev in prostovoljnega dela
članov, da so zopet vzpostavili na stanje pred poplavami.
Na pobudo nekaterih članov je v začetku leta 2008 skupščina društva izglasovala
ime Športno kinološko društvo Škofja Loka – Železniki, vendar to preimenovanje ni
zdržalo dolgo. Zaradi svoje lokacije v občini Železniki se je naziv društva v letu 2013
spremenilo v Športno kinološko društvo Železniki. V začetku leta 2016 so izdelali nov
logotip in odkupili še preostali dela zemljišča, ki so ga vseskozi uporabljali kot svoje
vadišče in je bil v lasti Športnega društva Selca.
Društvo je obstalo klub viharjem, ki so ga zaznamovali. Za to se je potrebno zahvaliti
vsem članom, ki so bili skozi desetletja del društva, njihovim pridnim rokam in modrim
odločitvam. Zahvala gre tudi podjetjem in posameznikom, ki so društvu stali ob strani.

Železniki, 30. junij 2018
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mag. Anton LUZNAR
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