Zadeva »nemške doge« – kratka kronologija

26. 11. 2012: I. Rac poslal dopis mag. Kavčiču z opozorilom na nepravilnosti pri vzreji
nemških dog (v prilogi)
januar 2013:

V Kinologu objavljen članek I. Rac: »Odgovorna vzreja pri nemških dogah«.
Članek je bil dne 11.12.2012 objavljen na spletnem portalu Slovenskega
kluba za nemške doge (www.sloddc.si) in spletnem portalu www.mojpes.net.
Na obeh portalih sta bila objavljena tudi članka I. Raca »Zakaj je paritev
harlekin x harlekin prepovedano ravnanje?« (20.12.2012) in »Nesnaga v
genetskem nahrbtniku« (5.1.2013), Uredništvo glasila Kinolog pa je njuno
objavo zavrnilo.

februar 2013: V Kinologu objavljen članek Uredništva v sodelovanju z mednarodno sodnico
Andrejo Čučnik: Iz vzreje – Kam vodi vzreja nemških dog?
24. 5. 2013:

KZS je po elektronski pošti prejela od UVHVVR dopis in Strokovno mnenje
Veterinarske fakultete o križanju nemških dog harlekin barve (v prilogi)

5. 6. 2013:

I. Rac poslal mail sporočilo mag. Kavčiču z zahtevami po rešitvah (v prilogi)

20. 6. 2013: Sestanek KSV (Höefferle, M. Kavčič, Ž. Fon-Zidar), prisotni še Š. Šinko,
I. Rac, K. Dermol in mag. Kavčič
Sprejet sklep, da problematiko obravnava Delni zbor sodnikov za velike pasme
in molose ter da se pridobi pravno mnenje o dopisu UVHVVR.
15. 9. 2013: Zasedanje delnega zbora sodnikov za velike pasme in molose s sklepom, da se
za nemške doge izvoli Državna vzrejna komisija.
oktober 2013: Poziv NO KZS po predaji dokumentacije o zadevi »nemške doge«.
Odgovor mag. Kavčiča na očitke NO KZS v zvezi z nemškimi
dogami in zahteva NO KZS po komentarju
Komentar odgovora mag. Kavčiča na očitke NO KZS v zvezi z nemškimi
dogami (I. Rac: »Odprto pismo predsedniku KZS«)
Polnih 11 mesecev po prvem opozorilu mag. Kavčiča o nepravilnostih pri vzreji nemških dog
in 5 mesecev po prejemu uradnega mnenja UVHVVR in VF na KZS je problem nemških dog
še zmeraj nerešen, rešitev pa je vsebinsko nejasna in v megleni prihodnosti. Oblikovanje
DVK za nemške doge je zastalo, kinološka javnost še zmeraj ni seznanjena z uradnim
dopisom UVHVVR. Zadnje dejanje KZS je odgovor mag. Kavčiča NO KZS, v katerem
negira in ignorira strokovno mnenje VF in dopis UVHVVR, s tem pa kot predsednik KZS
osebno daje legitimnost početju, ki je v nasprotju s slovensko zakonodajo.
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