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Ljubljana, 13.3.2012

Spoštovani predsednik KZS Blaž Kavčič in člani upravnega odbora KZS

Zadeva: pritožba na sklep UO KZS z dne 2.2.2012

Na redni seji UO KZS 2.2.2012 ste potrdili sklep, da se izvede prenos vzrejne komisije za kraškega
ovčarja  z  DLVKOS  na Državno vzrejno komisijo  pri  KZS,  kar  je  bilo  predhodno sklenjeno na delnem
zboru sodnikov kraških ovčarjev, ki ga je dne 14.12.2012 organizirala  ga. Marija Kavčič. Obvestili ste
nas, da je bil sklep delnega zbora sodnikov potrjen tudi na seji Komisije za strokovna vprašanja s
sklepom številka 31/19-2012. To informacijo smo prejeli šele na prošnjo našega odvetnika Bojana
Celarja,  v kateri vas je pozval, da nas uradno obvestite o dejstvih, povezanih z ustanovitvijo tako
imenovane »državne komisije za kraške ovčarje«.

Iz vašega obvestila izhaja, da je dejanski sklep o prenosu vzrejne komisije sprejel Delni zbor
sodnikov,  navedeni sklep pa je naknadno zgolj potrdila Komisija za vzrejna vprašanja pri KZS s
sklepom št. 31/19-2012. Po naši oceni takšno postopanje ni v skladu s statutom KZS, saj statut ne
podeljuje Delnemu zboru sodnikov pri KZS nikakršne pravice odločanja v zvezi z dodeljevanjem
pravice izvedbe vzrejnih dejavnosti, kot jih predvideva statut KZS, pa tudi funkcija Komisije za
strokovna vprašanja je v tem delu v skladu s pravili statuta KZS zgolj predlagalna, odločanje v zvezi s
temi pravicami pa spada v pristojnost upravnega odbora  KZS.

Ne delni zbor sodnikov, ne upravni odbor KZS, ne Komisija za strokovna vprašanja pri KZS, v postopku
niso nikoli pozvale DLVKOS k podaji pojasnil, iz vašega dopisa pa tudi ne izhaja, da bi Sklep 31/19-
2012 s katerim je bil opravljen prenos vzrejne komisije na t.i. Državno vzrejno komisijo sploh vseboval
kakršnokoli obrazložitev, kar bi nam omogočilo predstavitev vsebinskih protiargumentov vsaj v
eventuelnem pritožbenem postopku, če že svojih argumentov nismo mogli predstaviti tekom samega
odločanja o prenosu vzrejne komisije na KZS.

Dodatno želimo opozoriti tudi na spornost samega poimenovanja vzrejne komisije s pridevnikom
“Državna”, saj takšno poimenovanje lahko vzbuja vtis, da je bila komisiji pravica vzreje podeljena s
strani Republike Slovenije oz. njenih organov.
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Tak način sprejemanja in sam sklep krni dejavnost društva in lahko izredno negativno vpliva na
pozitivne trende in razvoj, ki smo jim sicer priča v razvoju slovenske pasme kraški ovčar.  Zasluge za
pozitivne premike gredo prav našemu Društvu ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije –
DLVKOS, kar bomo poskušali utemeljiti  v spodnjem pismu in prilogah.  Zelo nas žalosti, da je zaradi
odločitve KZS že odpovedan vzrejni pregled v Mariboru dne 18.3.2012, s čimer se pasmi potencialno
že dela škoda, saj je možno, da bo zaradi tega letos pregledanih manj psov.

Vsekakor nas taka poteza čudi, saj dejavnost in delo ter rezultati  DLVKOS na področju promocije in
strokovnega dela  ne samo dosegajo pričakovanja deležnikov in stroke ampak jih celo občutno
presegajo. Širša in ožja javnost nam daje priznanje, kot enemu bolj aktivnih in strokovnih kinoloških
društev, ki je v zadnjih letih uspelo zaustaviti negativne trende, povezane z našo avtohtono pasmo in
je pasmo rešilo pred nezadržnim propadanjem in vse bolj perečo vzrejo v sorodstvu. Dejstva in
argumente v podporo tej trditvi si lahko ogledate v prilogi tega dopisa »Vzreja in številčnost kraškega
ovčarja  med 2000 in 2010«.

Naj  vas  še  enkrat  spomnimo,  da  je  zaradi  svojih  zaslug  in  dela  DLVKOS  pridobilo  status  društva,  ki
deluje v javnem interesu, pod okriljem pristojnega Ministrstva (Odločba št.:21518/2009/1; z dne
8.1.2010) in sicer ravno zaradi interesa Republike Slovenije, da se ohranja in razvija edino slovensko
avtohtono pasmo psov, kraškega ovčarja – kraševca. DLVKOS se poleg drugih projektov na področju
promocije in ponovne uvedbe kraševca v funkcijo pastirskega psa, v sklopu državnih in evropskih
projektov,   ukvarja  tudi  s  strokovnim  in  vzrejnim  delom,  prav  tako  pa  ima  (pravzaprav  je  je  imelo)
pravico izvajati vzrejne preglede in sodniško dejavnost s skladu s pravili KZS,  saj izpolnjuje vse pogoje
za izvedbo te dejavnosti. Odvzem pravice  izvedbe vzrejnih pregledov v sklopu društva je popolnoma
nerazumljiv  saj se pri članih DLVKOS in lastnikih kraševca poraja zmeda in nerazumevanje, kar lahko
škoduje vzreji in pasmi.

Našo strokovnost dokazuje dolgoletno  sodelovanje z Biotehniško fakulteto, z Oddelkom za
zootehniko in s strokovnjaki na področju genetike in informatike, ki so pripravljeni nuditi vso
potrebno strokovno podporo prizadevanjem društva DLVKOS, saj so ocenili, da pri posameznikih v
društvu  najdejo  prave  sogovornike,  ki  jim  je  resnično  do  uresničitve  osnovnega  cilja,  to  je  seveda
ohranitev in zdrav razvoj edine slovenske  avtohtone pasme kraški ovčar - kraševec!

Pohvale in potrditev našega dela dobivamo tako od lastnikov in vzrediteljev oziroma naših članov, kot
tudi s strani  strokovne javnosti; Univerze v Ljubljani, Državnega zbora, vlade in tuje kinološke
javnosti. Velika večina v DLVKOS  je na več skupščinah in zborih vzrediteljev potrdila smer, ki temelji
na trajnostnem razvoju pasme, genski pestrosti in zdravju, ob pomoči strokovnjakov s področja
genetike, veterine, zootehnike. Danes imamo v društvo vključenih 190 lastnikov kraških ovčarjev po
celi Sloveniji in preko 45 lastnikov psičk – vzrediteljev. To tudi pomeni da so v DLVKOS prostovoljno
včlanjeni vsi vzreditelji kraških ovčarjev v Sloveniji.  Vsi razen treh so podpisali etični kodeks, ki jih
zavezuje k spoštovanju nesorodnega parjenja in principov genske pestrosti. Takšne enotnosti nismo
dosegli preko noči, temveč je posledica veliko pogovorov, obveščanja in osveščanja na področjih, ki
jih povprečni lastnik kraškega ovčarja ne pozna. To si štejemo v velik uspeh in potrditev našega dela,
kot tudi to, da večino mladičev, zaradi sistematične podpore vzrediteljem,  danes od vzreditelja odide
opremljenih s pogodbo, ki ga varuje pred neodgovornim lastništvom, vsi novi lastniki pa dobijo
natančna navodila kako negovati in socializirati kraševca.
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S tem,  ko se bi se vzrejna komisija oddaljila od vzrediteljev in društvenih dejavnosti (sodelovanje z
Biotehniško fakulteto na področju genetike, informacijska podpora vzrejeni dejavnosti, osveščanje in
izobraževanje lastnikov in vzrediteljev, promocija, problematika, spremljanje, projekti na področju
uvajanja pastirskih psov) obstaja nevarnost izolacije. Zato in zaradi nejasnosti in zapletov (npr.
odpoved vzrejnega pregleda v Mariboru) upade interes za vzrejo pri lastnikih plemenskih psic
oziroma pri lastnikih plemenjakov. Pri kraških ovčarjih, kjer pri potencialnih vzrediteljih – lastnikih
plemenskih psičk ni v ospredju razstavni ali komercialni interes,  smo pri dosedanjem delu spoznali,
da  največjo spodbudo pomeni osebni stik (zaupanje, osveščanje, izobraževanje).

Kot omenjeno zgoraj, menimo, da društvo ni naredilo nobene strokovne napake , zaradi katere bi bilo
potrebno izvedbo vzrejnih pregledov prenesti na KZS, celo nasprotno, dejavnost VK DLVKOS smo v
društvu ustrezno podpirali in nadzorovali (pravočasna, profesionalna in strokovna izvedba vzrejnih
pregledov).

 V  UO DLVKOS menimo,  da je  sklep UO KZS nerazumljiv,  enostranski  in  mu nasprotujemo,  kot  tudi
nasprotujemo načinu sprejemanja te odločitve iz katere smo bili popolnoma izključeni.   Menimo, da
nismo naredili nobene napake saj smo odgovornost izvedbe vzrejnih pregledov v DLVKOS in vseh
pravil KZS in FCI obravnavali z vso potrebno pazljivostjo in skrbjo.

Zaključek

V  luči  podanih  argumentov,  in  ker  menimo,  da  je  sklep  UO  KZS  za  slovensko  pasmo  kraški  ovčar
potencialno škodljiv, neutemeljen in nelegitimen, vas prosimo, da ob upoštevanju dodatnih
informacij   sklep  UO  KZS  z  dne  2.2.2012  prekličete  in  zavrnete  zadevne  sklepe  Komisije  za  vzrejna
vprašanja pri KZS in delnega zbora sodnikov za kraške ovčarje pri KZS.

V kolikor ta sklep ne bo preklican oziroma odpravljen s strani UO KZS, prosimo, da ta dopis z vsemi
prilogami smatrate  kot pritožbo, ki naj se obravnava na letošnji skupščini KZS.

Upravni odbor DLVKOS

Priloge:

Vzreja in številčnost kraškega ovčarja  2000 in 2010
Sklep o podelitvi statusa društva v javnem interesu
Poslovno poročilo za leto 2011

V vednost:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Komisija za vzrejna vprašanja pri KZS
Sodniki za ocenjevanje zunanjosti kraškega ovčarja
Upravni odbor KZS
Člani DLVKOS
Odvetnik Bojan Celar


