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PROGRAM DELA KZS 

 
 
Malo je organizacij, ki se lahko pohvalijo s tako bogato in dolgoletno tradicijo 
kakor jo ima KZS. V tej dolgoletni tradiciji so naši predhodniki gradili temelje in 
skozi leta gradili ter bogatili našo organizacijo. Nikakor si ne smemo dovoliti, da 
bi kritično gledali vsepovprek ter za vse nazaj. Bodimo ponosni na to kar so 
zgradili in kako so zgradili, če bi bilo vse slabo ne bi obstajali že 90 let. Vse  do 
današnjega dne je bilo narejenega veliko dobrega, zato je potrebno vse utečene 
in dobre stvari samo nadgraditi, kar je slabega pa je potrebno zamenjati, poiskati 
boljše rešitve v duhu časa, sprememb in zahtev, v katerih živimo. 
Prav zato naj takoj v začetku povem, da bom delal za združevanje kinologov, ker 
sem prepričan, da lahko le na ta način napredujemo in izboljšamo slovensko 
kinologijo. Imamo odlične kinologe z velikimi dosežki na različnih področjih in 
menim da je čas, da stopimo skupaj in družno razvijamo in uresničujemo 
pozitivne ideje. Našo prihodnost vidim v timskem delu. V naši ekipi bo dobrodošel 
vsak s pozitivnimi idejami in predlogi za dobrobit psov, kinologov, kinoloških 
društev, ter kinološke zveze. 
 
Vzreja kot temeljni element slovenske kinologije je na zelo visoki ravni, vzrejne 
komisije na ravni zveze in članic opravljajo dragoceno delo že mnogo let.  Naše 
delovanje bo usmerjeno predvsem v spodbujanje pasemske vzreje. Vzrejne 
komisije potrebujejo več avtonomije pri vodenju vzrejne politike. Potrebno bo 
tudi urediti sodelovanje KZS z veterinarsko stroko na vzrejnem področju. 
 
Vzrediteljem je potrebno zagotoviti pomoč v obliki nasvetov in izobraževanj. Na 
KZS bomo pripravili vzorce kupoprodajnih pogodb med vzrediteljem in novim 
lastnikom psa, kjer bodo točno določene pravice in dolžnosti obeh udeležencev v 
pogodbi. Vzrediteljem želimo pomagati tudi v obliki sklenitve dogovora z 
veterinarsko zbornico glede cene storitev registracije legla, kjer bomo skušali 
izboriti določene ugodnosti. Poskrbeli bomo tudi za boljšo dostopnost vseh, za 
vzrejo potrebnih informacij in z jasno razloženim postopkom urejanja vse vzrejne 
dokumentacije in registracije legla. Javno se bomo distancirali tudi od tako 
imenovanih razmnoževalcev in trgovcev s psi. 
 
Zelo zapostavljeno je izobraževanje  kinoloških sodnikov za ocenjevanje 
zunanjosti, odvisni so predvsem od samoizobraževanja, nekaj pa na tem 
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področju naredijo le posamezna pasemska društva. V prihodnje bomo organizirali 
različne oblike izobraževanja za vse kinološke sodnike v obliki seminarjev.  
Komisiji za šolanje lovskih in športnih psov pa morata pripraviti več praktičnega 
izobraževanja sodnikov in jih razdeliti glede na njihovo usposobljenost, 
pridobljeno znanje pa večkrat osveževati, predvsem ob spremembah pravilnikov 
za ocenjevanje dela.  
 
Okrepiti je potrebno sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter z 
UVHVVR pri pripravi zakonskih aktov, zlasti tistih s področja zaščite psov. KZS 
mora odigrati odločilno vlogo pri osveščanju javnosti, zakaj šolati vsakega psa ter 
pripraviti olajšave za vodnike z opravljenim izpitom B-BH. Vse to in še več pa bi 
privabilo ljudi v društva k delu s psi na vseh področjih. 
Vsekakor je potrebno pod okrilje KZS povabiti tudi terapevtske pare, ki v obliki 
aktivnosti in terapij s psi delajo po šolah in domovih za ostarele. Ravno tako je 
potrebno pod okrilje KZS povabiti strokovnjake s področja šolanja psov za pomoč 
invalidom, diabetikom in slepim ter ustanoviti komisijo za delo z njimi. Kinologijo 
bi morali približati mlajšim generacijam že v osnovni šoli, tako kakor že delajo 
nekatera društva in najti način, da kinologija lahko postane izbirni predmet. 
 
Lovski kinologiji je potrebno dati večjo samostojnost pri odločanju, tako na 
področju vzreje, kakor tudi na področju izobraževanja in tekmovanj oziroma 
organizacij prireditev in preizkušenj. Zato je potrebno tudi na ravni KSV jasno 
ločiti lovsko in športno smer, tako da vsaka stran odloča na svojem strokovnem 
področju in obravnava vprašanja ločeno. Lovska kinologija potrebuje in mora 
imeti več avtonomije. Sodelovanje z LZS je potrebno nadgraditi in jasneje 
opredeliti naloge ustanovljene mešane komisije LZS-KZS. Eden od ciljev komisije 
bi morala biti opredelitev načinov za doseganje večje samostojnosti lovskega 
dela kinologije. Pri zaščiti slovenskih lovskih pasem pa mora lovska kinologija 
pokazati večjo učinkovitost.  
 
Zagotoviti je potrebno več sistemske podpore za kraševca ob razmisleku ali sta 
dva kluba za našo avtohtono pasmo smiselna in jo zaščititi pod okriljem KZS.  
 
Veliko dela nas čaka pri pripravi novih listin, na katerih temelji naše delovanje. 
Pripraviti in sprejeti moramo nov Statut  KZS,  rok za sprejem je leto 2015. Pri 
pripravi morajo imeti članice možnost sodelovati, dajati predloge in, pred 
sprejemom pa je potrebno pripraviti okroglo mizo. S tem bodo imele članice 
možnost vplivati na pripravo tega temeljnega akta in pri njej aktivno sodelovati.  
Na enak način je potrebno pripraviti tudi Disciplinski pravilnik. Tudi tu je rok 
sprejema leto 2015. 
Temeljito je potrebno pripraviti Pravilnik o strokovnem delu, tudi na ta pravilnik 
morajo imeti možnost dati predloge in pripombe prav vsi tako stroka kot članice, 
pred sprejemom pa mora biti izvedena okrogla miza z odprto debato na temo 
pravilnika. Rok sprejema je leto 2016. 
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Izdelati je potrebno tudi nov Pravilnik o sodniški licenci, v katerem morajo biti 
navedeni konkretni razlogi oz. konkretne kršitve, katerih posledica je prekinitev 
sodelovanja, prav tako pa je potrebno določiti minimalen čas prekinitve za 
posamezne vrste kršitev. Rok sprejema pravilnika je leto 2015. 
Pripraviti je potrebno Pravilnik o sofinanciranju tekmovalcev, ki zastopajo in 
tekmujejo pod okriljem KZS, veljal bo za vsa področja. V pravilniku je potrebno 
opredeliti jasne kriterije za sofinanciranje. Rok sprejema pravilnika je leto 2015. 
 
Tudi na področju poslovanja želimo razjasniti vse dvome glede preteklih let.  
Poslovanje od leta 2010 do danes mora pregledati kompetentna in neodvisna 
revizorska hiša, pregledati je potrebno celotno dokumentacijo, tako za KZS, 
kakor tudi za KZS d.o.o.  
Prav tako potrebujemo natančno in neodvisno revizijo adaptacije in novogradnje. 
Z revizijami je potrebno pričeti takoj, rok za izvedbo pa pustiti dovolj dolg, da bo 
delo opravljeno temeljito in strokovno.  
 
Pregledati je potrebno delo servisnih služb in pripraviti poročilo o njihovem delu.  
Rok izvedbe – TAKOJ. 
Naša naloga je tudi priprava in objava pravilnika o finančnem in materialnem 
poslovanju, ki mora biti odraz tega, kako in na kakšen način namerava KZS 
transparentno in odgovorno razpolagati in poslovati z financami. Rok izvedbe - 
TAKOJ. 
 
KZS in njene servisne službe morajo postati bolj odgovoren in uporabnikom 
prijazen servis članicam, komisijam ter vsej zainteresirani kinološki javnosti. 
Pisarna mora biti dosegljiva vsak dan v času delovnika. Zagotoviti je potrebno 
boljše odnose med krovno organizacijo KZS in njenimi članicami. Na prireditvah 
bi morala udeležba članov UO postati stalnica.  
Ponovno je potrebno uvesti regijska srečanja članic zaradi zagotovitve 
transparentnosti dela in povratnih informacij članic o njihovem delu, težavah ter 
morebitni potrebni pomoči pri reševanju teh težav. 
 
Transparentnost dela KZS je potrebno zagotoviti tudi s pomočjo ažurnega 
obveščanja preko spletnega portala, ki potrebuje celovito prenovo. Naša želja je 
zagotoviti, da bodo vsi sklepi UO in strokovnih komisij nemudoma objavljeni in 
dostopni na spletnem portalu. Portal je potrebno nadgraditi z vsebinami,ki sedaj 
manjkajo in so prepotrebne za obveščanje o delu KZS. Na njem je potrebno 
objaviti vse informacije strokovnega značaja: vse zapisnike strokovnih komisij, 
ker ima kinološka javnost pravico vedeti kaj se dogaja, vsa strokovna obvestila, 
vabila, vsi materiali, gradiva, ves strokovni kader na vseh področjih, vse vzrejne 
pravilnike. Poleg tega bi morale biti v okviru te spletne strani tudi podstrani vseh 
vzrejnih in ostalih strokovnih komisij (v obliki povezave na podstran v okviru 
spletne strani KZS). Vse informacije, ki se tičejo psov bi morale biti zbrane na 
enem mestu, vse zakonodaja in njene aktualne spremembe, prav tako pa kot 



Kandidatura – Aleksander Česnik  Stran  4 od 4 

pomoč vzrediteljem celoten protokol ob leglu, vsi obrazci, imeti bi morali enotn 
sistem objave vseh prihodnjih prireditev in modul za prijave na vse prireditve. 
Okrožnice in pravila FCI bi morale biti objavljene na spletni strani KZS in 
prevedene v slovenski jezik.  Nadgraditi sodelovanje z FCI na vseh področjih,ter 
zapisnike sestankov objaviti na spletni strani KZS. 
 
Revija Kinolog kot glasilo KZS je v zadnjem obdobju izboljšala svoj ugled, 
prepričan pa sem, da se jo lahko še nadgradi, da postane še bolj privlačna. Kljub 
temu, da je bil v zadnjem obdobju narejen velik korak, nam manjka še odločilni; 
Kinolog k vsakemu članu kinološkega društva po primerno nižji ceni (naklada gor, 
cena dol). 
 
Na področju organizacije razstav je KZS že mnoga leta uspešna, v zadnjem 
obdobju je bil na tem področju narejen velik korak, razmisliti bi veljalo o enotni 
celostni podobi razstav, ki se organizirajo pod okriljem KZS. Postaviti je potrebno 
ekipo za delo na področju razstav in v okviru ekipe porazdeliti naloge in 
odgovornosti. 
 
Mogoče še besedo o KZS d.o.o., proučiti je potrebno smotrnost obstoja tega 
podjetja, napraviti analizo stanja ter se odločiti ali KZS potrebuje KZS d.o.o. 
 
Verjamem, da bi se našlo še veliko opornih točk za sestavo programa, veliko idej 
in želja, zato tudi tukaj razmišljam, da bi bilo potrebno vsako leto narediti 
pregled dela in analizo za preteklo leto ter narediti plan dela za naprej na vseh 
področjih KZS.  
Vse to in še več pa lahko dosežemo samo z timskim delom, da stopimo skupaj 
strnemo vrste vseh kinologov, pozabimo na preteklost, pogledamo v prihodnost 
in družno razvijamo in uresničujemo pozitivne ideje. Zato je dobrodošel prav 
vsak s pozitivnimi idejami in predlogi za dobrobit psov, kinologov, kinoloških 
društev in kinološke zveze. Sedaj je čas, da strnemo vrste in se ukvarjamo s 
tistim zaradi česar smo tu, zaradi naših najboljših prijateljev psov. 
 
Spoštovani kinologi Slovenije, vabim vas k sodelovanju, kajti prav vsaka, še tako 
majhna pomoč bo velikodušno dobrodošla. 
 
 
Aleksander Česnik 
 
 
 
 
 
 


