
SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI KLŠPS 

 

Kot verjetno že veste, je naš klub dobil novo vodstvo. Izvoljeni smo bili na skupščini 13. 

decembra lani. Upravni postopki zaradi sprememb so zahtevali kar nekaj časa a vas sedaj 

končno lahko prisrčno pozdravimo v novi zasedbi ter vam in vašim štirinožnim prijateljem z 

malce zakasnitve voščimo srečno in predvsem zdravo 2020. 

Po dolgih letih se je od vodenja poslovila ga. Željka Fon Zidar s svojo ekipo. Odslej bomo kot 

Upravni odbor z vami Alfred Lešnjak, Tadeja Buh, Irena Valjavec, Olga Bizjan Poklukar, Miha 

Racman in jaz (Lučka Žabkar) ter seveda predsednik Vzrejne komisije KLŠPS. Želimo si, da bi 

vam bili vselej  v pomoč ter podporo, da bi bili naši odnosi z vami dvosmerna cesta in da bi bilo 

vsem delo ter druženje v klubu v veselje. Da bi vselej delali v skladu s pravili, bo nad našim 

delom bdel novi Nadzorni odbor (Nataša Novak Piko, Špela Homan in Sonja Kočar) in da bi ne 

bilo disciplinskih zdrsov, Disciplinska komisija (Ivan Dežman, Maja Biber ter Domen Piko).  

V letošnjem letu bomo organizirali, kot je že pravilo, dva Vzrejna pregleda ter dve ali tri 

specialne razstave. Izrazito pa se bomo potrudili delati z vami, člani. Pripravljamo kar nekaj 

skupnih potepanj, ki jih bomo popestrili z zabavnimi vsebinami, pripravljamo delavnice 

vzdrževanja dlake šnavcerjev, ki so se v zadnjih dveh letih odlično prijele in morda bomo 

pripravili tudi še kakšno strokovno srečanje. Le malce moramo počakati, da gre zima mimo, da 

bi nas ob druženju ne zeblo preveč. 

Kot popolno novost smo v pomoč članom uvedli dva kontakta, kjer boste kadarkoli lahko 

poiskali nasvet: Olga Bizjan Poklukar bo kot dolgoletna vzrediteljica na voljo z nasveti 

vzrediteljem in pa tistim, ki v čudoviti svet vzreje šele vstopate, Tina Sovec pa vam bo svetovala, 

kadar se boste znašli v težavah, povezanih z vzgojnimi težavami vašega psa ali pri njegovem 

šolanju. 

Vse naše kontakte lahko poiščete na naši spletni strani http://www.klsps.si/o-klubu/. Če pa se 

vam porodi kakšna dobra ideja ali imate zgolj vprašanje ali kritiko, nam pišite na naš novi 

elektronski naslov kluba, ki je klsps.si@gmail.com. Veseli bomo vaših idej, z veseljem vam 

bomo skušali odgovoriti na vprašanje ali pa se bomo na podlagi dane kritike skušali izboljšati. 

Ker so klub njegovi člani, si želimo, da ste z nami še naprej v čim večjem številu ter da bi bili 

čim bolj glasni in zahtevni. Vabimo vas tudi, da pripadnost potrdite s plačilom članarine za leto 

2020, ki znaša 30 evrov in naj bi jo poravnali do 31. marca za tekoče leto. 

V imenu celotne ekipe kluba vsakega posebej prisrčno pozdravljam, vas vabim, da ste še naprej 

z nami ter se nadvse veselim sodelovanja z vami, 

 

Lučka Žabkar 
Predsednica 
 
Ljubljana, 10. januar 2020 
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Da nas boste prepoznali    
 

  

  
 

  



  

  

  
  
 
 

  


