
 
 
Upravni odbor KZS 
Zapoge 3 d, 1217 Vodice 
V vednost: 
Predsednik KSV, g. Roman Hoefferle 
g. Igor Rac, predstavnik zbora sodnikov za športne pasme pri KSV po 59. Členu 6. Odstavku 
Statuta KZS 
Predsednik Komisije za prireditve pri KZS, g. Jožef Verčko 
Predsednica Statutarne komisije, ga. Mateja Lednik 
Poslovna sekretarka kzs, ga. Helena Hace 
 
 
Spoštovani člani UO KZS, 
 
V  uvodu vas prosimo in pozivamo, da skrbno preberete in se seznanite s prejetim pismom, 
ki bo v primeru potrebe posredovan javnosti in je prav, da ste z njim seznanjeni. 
 
Na naslov Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme ste poslali sklep UO KZS, št. ?? 
(priloga 1) s katerim klub seznanjate, da  klubu prepovedujete organizacija vseh prireditev 
v okviru KZS. K sklepu je dopisana zelo suhoparna enostranska obrazložitev, kaj je bil povod 
za sprejetje tako bizarnega sklepa, brez navedene statutarno-pravne podlage. V obrazložitvi 
navajate, da klub ni izvršil sklep št.7 iz 27. Seje UO KZS. V vaši obrazložitvi ni navedeno, ali 
ste obravnavali obrazložitev kluba,  ki vam je bila poslana dne 4. 7. 2017 na vaše elektronske 
naslove. Kot dokaz vam jo spodaj ponovno posredujemo, če ste obrazložitev spregledali, si 
jo lahko sedaj preberete.  
Zopet poudarjamo,  NI RES, da klub ni plačal stroškov vzrejne komisije za njihovodelo. 
Nasprotno, klub je članom vzrejne komisije VEDNO plačal strokovno delo in potne stroške za 
redne ali izredne vzrejne preglede v skladu s statutom, strokovnimi pravilniki  in cenikom 
KZS, na rednem vzrejnem pregledu pa poskrbel tudi za prehrano. Npr. ob zadnjem vzrejnem 
pregledu smo vzrejni komisiji plačali celo dva obroka (pred in po vzrejnem pregledu).  Vaši 
očitani neplačani stroški pa se nanašajo na popolnoma nerelevantne storjene stroške, ki 
nimajo podlage v  nobenem aktu ali pravilniku KZS. V primeru, ki nam ga očitate, gre za 
srečanje članov VK, 1 teden po rednem vzrejnem pregledu, na tem srečanju so si privoščili 
kosilo, nato pa od kluba zahtevali povrnitev potnih stroškov in hrane. Klub jim ni dokončno 
zavrnil plačila stroškov, temveč je od predsednice VK zahteval zapisnik tega 
srečanja/sestanka. Zapisnik smo na ponovno zahtevo prejeli šele 3.1.2018, na podlagi 
katerega smo članom zahtevane stroške tudi že plačali. 
 Prepričani smo, da ste vsi člani UO KZS zelo dobro seznanjeni s finančnimi standardi, da 
mora vsak potni nalog ob izplačilu potnih stroških vsebovati dokumentacijo, npr. vabilo, 
zapisnik, poročilo iz katerega je razviden namen potovanja, kdo je to potovanje odobril, 
itd.... 
Vi, člani UO KZS pa s sprejetjem takšnega sklepa napeljujete na nezakonito finančno 
poslovanje. Sprašujemo vas in prosimo za vaš odgovor. Ali tudi članom državnih vzrejnih 
komisij izplačujete potne stroške brez priloženih vabil ali zapisnikov, poročil, ....? Ali jim 
izplačujete kosila, večerje izven njihovih delovnih obveznosti? Ali so srečanja na kosilu, 
večerji za vas delovne obveznosti članov vzrejnih komisij? Ali članom vaših organov in 



komisij po vsakem sestanku plačate tudi kosilo ali večerjo? Najbolj pa se nam zdi sporno, da 
z razliko od našega primera, ravno KZS članom VK še ni plačala strokovnega dela in potnih 
stroškov za REDNI jesenski vzrejni pregled (stanje 4.1.2018).  Prosimo, obrazložite nam 
zakaj taka dvoličnost? 
Tudi sicer opažamo, da je KZS sovražno nastrojena proti klubu. Prvo ste nam očitali, da 
imamo neusklajen statut (vendar niste navedli kateri členi naj bi bili sporni) in nas pozvali, 
da uskladimo statut. Usklajen statut kluba vam je bil s priporočeno pošto poslan na KZS že v 
začetku julija 2017, po izjavi predsednice Statutarne komisije (Celje, 7.1.2018) pa ga niste 
izročili Statutarni komisiji v pregled.  Nato ste klubu odvzeli koncesijo za vzrejo, ne da bi 
klubu ali vzrejni komisiji posredovali kakršenkoli sklep o odvzemu. Edini »dokument« je bilo 
privatno elektronsko sporočilo predsednika KSV, v katerem predsednico VK brez sklepa 
obvešča, da je vzrejna komisija za britanske in ostale ovčarske pasme do nadaljnega državna 
(priloga 3). V mesecu novembru je bila izvoljena nova državna vzrejna komisija za britanske 
in ovčarske pasme, ki pa ne more začeti s svojim delom, saj KSV in UO še vedno ni potrdil 
zapisnika zbora sodnikov in nove vzrejne komisije. S tem pa je ogrožen spomladanski vzrejni 
pregled za britanske in ostale ovčarske pasme. 
Z zadnjim sklepom pa nam želite odvzeti še pravice organizacije katerih koli prireditev pod 
okriljem KZS. Iz vsega skupaj je zelo jasen cilj, da se klub uniči.  
Slovenski klub za britanske ovčarske pasme s plačevanjem letne članarine, taks, strokovnega 
dela, itd., skrbi za finančni obstoj naše KZS. KZS samo od našega kluba prejme cca 2.000 
eurov letnih prihodkov. Ali je finančno stanje KZS tako idealno, da vam »smrdi« naš denar?  
Klub za britanske ovčarske pasme je v javnosti že objavil prijavnico za specialno razstavo, ki 
naj bi bila 21. aprila 2018 v Mariboru, odziv nanjo je zelo velik. Sprašujemo vas, kdo od vas 
bo seznanil razstavljavce, kinološko javnost, zakaj specialne razstave ne bo? Kdo bo 
organiziral izpite iz pašnje? Ali KZS razpolaga z 30 ovcami, ustreznim pašnim terenom v 
minimalni velikosti 300 m2, ki zadostuje FCI pravilom za izvedbo pašnih izpitov?  
Bojimo se, da so  vzroki agonije, ki ste jo pričeli proti našemu klubu, popolnoma drugje,  v 
tem, da je predsednica kluba Lidija Okleščen, s katero imate pravne spore na sodišču.   
Člani kluba upamo, da boste člani Upravnega odbora KZS v najkrajšem času ponovno,  
razumno pretehtali vsa predstavljena dejstva našega kluba, pravne spore predsednice in 
njeno iskanje njene pravice, ki nimajo popolnoma nič z našim klubom, pa prepustili 
pravosodju RS. 
 
S spoštovanjem Vas lepo pozdravljamo, 
 
Upravni odbor 
Slovenski klub za britanske ovčarske pasme 
 
Ljubljana, 9. 1. 2018  
 
Poslano: 

- Po elektronski pošti vsem naslovnikom 
- Po pošti s povratnico 

 
 


