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KANDIDATURA 

 
 
Podpisani Aleksander Česnik vlagam kandidaturo za predsednika Kinološke zveze 
Slovenije na podlagi razpisa nadomestnih volitev z dne 12.12.2013. Za 
kandidaturo sem se odločil po tehtnem razmisleku in ker dobro poznam 
delovanje Kinološke zveze Slovenije. Vse od leta 2009 sem bil podpredsednik KZS 
ter imel priložnost in možnost sodelovati v timu sposobnih sodelavcev na 
različnih področjih, v posameznih organih in komisijah KZS ter v odličnem 
upravnem odboru, katerega mi je čast predstaviti. Imenovana sestava upravnega 
odbora  je odlična priložnost za odločilne korake, ki nas čakajo v prihodnost. 
Prepričan sem, da takšno vodstvo ni samozadostno, kajti za tako vodstvo ni ne 
časa in ne prostora.  
 
Predstavljam vam predlagane člane UO KZS na nadomestnih volitvah: 

• Lovska smer:  Iztok Trček (prvi podpredsednik), Marjan Gselman, Jožef 
Verčko, Damjana Švegelj Žnidaršič, Zdravko Bezgovšek; 

• Športna smer: Miloš Kovač (drugi podpredsednik), Jože Vidic, mag. Maja 
Korošec, Aleksander Svetelšek, Andreja Novak. 

 
Še nekaj besed o meni. Rojen sem 09.01.1962 v Ljubljani. S soprogo, dvema 
hčerkama in štirimi nemškimi ovčarji živim v Logatcu, kjer sem tudi končal 
osnovno šolo, nato sem šolanje nadaljeval v kadetski šoli za policijo v Tacnu. 
Zaradi težkega socialnega položaja in brez staršev, katere sem izgubil v mojem 
sedmem letu, sem bil prisiljen najti delo v domačem kraju. Zaposlil sem se v 
podjetju KLI Logatec in ob delu mi je uspelo končati ekonomsko šolo. Kot vodjo 
prodaje stavbnega pohištva me je pot vodila v bivše republike takratne skupne 
države Jugoslavije. Leta 1991 sem začel kariero v podjetniških vodah. Pot je bila 
težka, saj me je takoj v začetku, tako kot mnoge druge, čakala osamosvojitvena 
vojna za Slovenijo. V njej sem od maja do oktobra sodeloval kot vodja 
obveščevalno izvidniškega voda za področje notranjske in osrednje Slovenije, za 
moj prispevek v osamosvojitveni vojni sem bil večkrat odlikovan. 
 
V naselju Kalce pri Logatcu, kjer živim danes, sem zgradil nov stanovanjski 
poslovni objekt s prodajalno avtomobilov in servisno delavnico, ki deluje od leta 
1998. Z letom 2014 sem celotno poslovno stavbo oddal v dolgoročni najem. Sam 
ostajam generalni uvoznik za tovorna in terenska vozila priznanega Japonskega 
proizvajalca ISUZU. 
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Od otroških let me spremljajo nemški ovčarji, ki so moja strast in ravno oni so 
me pripeljali v kinologijo. V začetku sem hodil samo na razstave. Želja po delu s 
psi me je najprej pripeljala v ŠKD Postojna in v tem društvu sem izšolal dva svoja  
ovčarja do izpita B-BH, nato pa šolanje nadaljeval v ŠKD Ajdovščina, kjer me je 
pot vodila v tekmovalne vode. V samem začetku so bila to sledarska tekmovanja 
kjer sem mnogokrat stal tudi na stopničkah. Želja in strast do dela s psi po 
programu IPO pa sta me vodili še k nakupu dveh nemških ovčarjev delovne linije 
in z enim od njiju sem letos postal tudi državni prvak v delu po programu IPO 1. 
Nikoli nisem imel želje postati kinološki sodnik niti za zunanjost niti za delo. Moja 
strast je delo z psi na poligonu in nato preizkus rezultatov svojega dela na 
tekmovanjih. Ravno tu pa sem spoznal veliko odličnih kinologov, ki dajejo 
prednost svojemu psu in ljubezen do kinologije kažejo skozi svoje delo z njim. 
Dobro leto sem bil v.d. predsednika Kinološkega društva za nemške ovčarje 
Slovenije in sedaj sem že drugi mandat podpredsednik tega društva. Poleg tega 
sem ustanovni član domačega ŠKD Logatec, za katerega tudi tekmujem. 
 
Leta 2009 sem postal član UO KZS in podpredsednik za športno smer. V teh, 
skoraj petih letih, sem aktivno deloval na vseh področjih kinologije, natančno 
spoznal delovanje slovenskega kinološkega prostora, predvsem pa dodobra 
spoznal kako deluje KZS ter komisije in organi v njeni sestavi. Moja 
komunikativnost in odprtost sta lastnosti, ki sta me popeljali med društva in 
klube - znam prisluhniti ljudem in sem jim pripravljen pomagati pri reševanju 
njihovih težav. Bil sem v kinoloških sredinah mnogih klubov in društev, na 
nešteto prireditvah, ki so jih organizirali, tudi sam sem bil del organizacije 
prireditev. Prav zato dobro vem kako je težko in s kakšnimi težavami se klubi in 
društva srečujejo ter kje jim KZS lahko nudi pomoč. Ravno tu vidim, da bi morala 
biti vez med matično organizacijo in njenimi članicami trdnejša in dolgoročno 
zasnovana na vseh področjih kinologije. Prav ta odnos in pogovori s članicami in 
kinologi, ki se srečujejo s težavami na terenu je tisti, zaradi katerega sem 
prepričan, da morata stroka in delo s psi prevladati nad osebnimi stališči in 
medosebnimi spori. 
 
Zato danes vse travmatične zgodbe  puščamo za sabo. Ne glede na vse poteze v 
zadnjem obdobju je čas, da dokažemo, da mislimo resno. Trdno verjamem, da 
smo se zbrali tisti, ki želimo in zmoremo poskrbeti za ohranitev integritete 
kinologije v Sloveniji. Vsak član je pomemben člen kinološke verige in sedaj 
imamo vsi skupaj možnost in priložnost za odločilne korake naprej. Zato, da 
damo slovenski kinologiji nov zagon, jo povežemo in združimo tudi s tistimi, ki so 
bili do sedaj v senci. Potrebno je povabiti, povezati in združiti vse tiste, ki želijo 
delovati  v dobro kinologije in naših psov. S takim načinom dela bo pojutrišnjem 
boljše in ugled kinologije  bo lahko višji. V to sem trdno prepričan in vas zato 
vabim, da vsak po svojih močeh prispeva k uresničevanju naše vizije in 
poslanstva kinologije. Razmišljajmo in soustvarjajmo pogoje, da bo kinologija 
članom postala  verodostojna  in privlačna. Imejmo pred očmi podobo kinologije, 
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ki jo moramo postaviti v očeh članov tja, kamor si zasluži - med zaupanja vredne. 
Zavedajmo se, da kinologija ni naša last,da jo imamo samo v upravljanju za čas v 
katerem živimo, torej jo pustimo tistim, ki prihajajo za nami takšno, kakršno bi si 
želeli, da jo dobimo tudi mi. 
Vse skupaj vas vabim, da z optimizmom pristopimo k delu o katerem pišem v 
okviru programa. 
 
 
Aleksander Česnik 


