RAZSTAVE – ZGODOVINA (vir: Miroslav Zidar - O psih)
Prva kinološka prireditev v Sloveniji je bila prva poljska tekma ptičarjev leta 1910. Klub
ljubiteljev športnih psov pa je 12. oktobra 1924 leta organiziral prvi pregled športnih
psov. Avstrijski sodnik dr. Karl Witzelhuber iz Dunaja je klubu svetoval, naj se le ta ne
širi prenaglo, pač pa naj polagoma vzgoji in pritegne k sodelovanju mladi rod. Nove
člane naj pridobivajo premišljeno, kajti pravi kinolog mora biti kinologiji predan z vsem
srcem, ne pa le iz sebičnosti, okoriščanja ali karierizma. Leta 1926 je Jugoslovanska
kinološka zveza organizirala na prostoru takratnega ljubljanskega velesejma prvo
mednarodno razstavo psov vseh pasem v Ljubljani. Prva državna razstava pa je bila
6. avgusta 1933 leta v mestnem parku v Celju. Pred vojno je bilo organiziranih 5
mednarodnih razstav. Po vojni pa je bila prva večja kinološka prireditev - državna
razstava psov vseh pasem leta 1947.

Med prireditve, na katerih vrednotimo zunanjost psa, sodijo tudi vzrejni pregledi. Prvi
vzrejni pregledi v Sloveniji in hkrati v Jugoslaviji so bili leta 1971, od leta 1973 dalje pa
so vzrejne preglede ločili tudi po pasmah oz. pasemskih skupinah.
Na področju šolanja športnih psov zasledimo prve prireditve šele po drugi sv. vojni.
Prvi izpiti šolanih psov nasploh so bili lavinski, leta 1954 v Tamarju. Pred sodnikom
Teodorjem Drenigom je izpite opravilo osem psov.
Prvi tečaj za šolanje psov je bil spomladi leta 1952 v Ljubljani, vodil ga je Janez
Klemenčič. Tečaji so se vrstili vsako leto, organizirali so jih še v Mariboru, Celju in na
Vrhniki.
Uspešni razvoj kinologije jamči strokovni kader. Prvi slovenski kinološki sodnik je bil
Evgen Križaj, prvi sodnik za športne pse pa dr. Stanko Arko - bil je sodnik za zunanjost
vseh športnih in službenih psov od 1927 leta. Kot prvi kinološki sodniki so bili še: od
leta 1963 - Janez Hojan, Miroslav Zidar, Janez Plestenjak; od leta 1966 Valter Šehel;
od leta 1967 - Boris Bertoncelj, Stane Bradae. Vsako leto se jim je pridružilo novo
število sodnikov.

