
From: Igor Rac [mailto:igor.rac@siol.net]  
Sent: Friday, May 07, 2010 8:24 AM 
To: 'blaz.f.kavcic@siol.net' 
Cc: 'lidija@kinoloska-zveza.si'; 'alenka cerne'; 'joze@vidic.org' 
Subject: FW: Slovenski klub za nemške doge 
Importance: High 
 
 
Spoštovani g.  predsednik KZS mag Blaž Kavčič,  
 
Najlepša hvala za Vaš odgovor. 
 
Da »želi klub v svoje roke prevzeti celovito skrb za pasmo« drži, če pod »celovito skrb« razumeva, da 
nas kot odgovorne skrbnike nemških dog zanimajo vsi vidiki skrbništva nemških dog, z velikim 
poudarkom na zdravju, dolgoživosti in nekonfliktnemu sobivanju nemških dog in ljudi v urbanem okolju in 
če pod »pasmo« razumeva nemške doge naših članov in vseh tistih, ki se bodo na nas tako ali drugače 
obrnili. 
Smo pa presenečeni in začudeni, od kod Vam informacija, da ambicije našega kluba niso omejene na 
ljubiteljsko druženje. Pri tem imate verjetno v mislih ambicijo po strokovnih opravilih, povezanih z vzrejo, 
kar pa odločno in z vso odgovornostjo kot zakoniti zastopnik kluba zavračam. 
 
Namreč: 
 

1. Statut Kinološke zveze je glede vzreje popolnoma jasen. 6.točka 21. člena Statuta KZS govori, 
da je na območju Republike Slovenije za vzrejo ene pasme lahko pristojen samo eno pasemsko 
društvo, ki pa mora biti včlanjeno v KZS. Podeljevanje te pristojnosti pa je v izključni pravici 
Upravnega odbora na predlog Strokovnega sveta KZS. Skratka, »škarje in platno« sta 
 popolnoma v rokah Upravnega odbora KZS.  
Na območju Republike Slovenije že imamo pristojno pasemsko društvo (SKVPM) in dokler mu 
Upravni odbor KZS te pristojnosti ne bo odvzel, se mi zdi govorjenje o vzreji brezpredmetno. 

 
Sami nismo ne na Strokovni svet ne na Upravni odbor Kinološke zveze posredovali nobene 
tovrstne vloge (za podelitev pristojnosti na področju vzreje), interesa po vzreji nismo 
nikdar in nikomur izrazili ne ustno ne pisno, še več,  v več dokumentih smo izrecno 
zapisali, da bodo naši člani koristili strokovna opravila Vzrejne komisije za velike pasme in 
molose pri SKVPM. 

 
 

2. V vlogi za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije (v priponki), naslovljeni na Upravni odbor 
KZS in Vas, kot njegovega predsednika, smo nedvoumno zapisali:  

 
»Ker smo organizirani kot ljubiteljski klub, bodo naši člani na področju vzreje tudi vnaprej koristili 
vsa strokovna opravila, ki jih na tem področju za nemške doge zagotavlja Vzrejna komisija za 
velike pasme in molose pri SKVPM, klub pa ji bo vedno na voljo za morebitno organizacijsko ali 
drugo pomoč, posredovanje podatkov ter oblikovanje naših stališč in predlogov.« 
 

      Vsakršno drugačno tolmačenje zapisanega je za nas nesprejemljivo. 
 

 
3. V Statutu Slovenskega kluba za nemške doge (v priponki) nikjer ni zapisano, da se bo Slovenski 

klub za nemške doge potegoval za vzrejo ali opravljal kakršnakoli  strokovna opravila v zvezi z 
njo.  
Nikakor pa se nismo odrekli pravici razmišljati in oblikovati stališča o vzrejni problematiki, vzrejni 
praksi, pasemskem standardu, zdravstvenih problemih dog, ….., saj se imamo za odgovorne 



skrbnike nemških dog in kot taki si ne nameravamo zatiskati oči pred problemi, s katerimi je 
pasma brez dvoma soočena. 

            In  to smo v statut tudi zapisali. To nenazadnje od pasemskega kluba (ne glede na to ali ima vzrejo 
ali ne pričakuje tudi 4. točka. 21. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije s tem , ko pravi, da 
            pasemska društva ali pasemski klubi »skrbijo za kakovosten razvoj svoje pasme in njeno 
razširjenost ter v zvezi s tem prirejajo kinološke prireditve.« 

 
Vsakršno drugačno interpretiranje določb našega statuta je nedopustno, za njihovo 
tolmačenje pa je pristojen samo zakoniti zastopnik kluba.  

 
V kolikor pa bi bilo v našem statutu zapisano karkoli, kar ni v skladu z Zakonom o društvih in 
Statutom Kinološke zveze Slovenije, bomo to seveda uskladili z Vašimi posredovanimi 
pripombami. 

 
 

4. Naš prvi korak po registraciji kluba dne 9.aprila 2010 je bil sestanek s predstavnikoma SKVPM-ja 
takoj naslednji dan, 10. aprila 2010. Ga. Černetovi in g. Šinku sva skupaj z g. Gotlinom predstavila 
klub, razloge za ustanovitev, organiziranost in cilje. Predala sva jima ne le statut kluba, ampak 
tudi Strateški dokument kluba, ki predstavlja delovno gradivo za naš srednjeročni in letni delovni 
načrt. Tudi ta dokument nikjer ne govori o ambiciji kluba po vzreji.  
Še več, podala sva pobudo in predložila pisni osnutek Dogovora o sodelovanju med SKVPM in 
Slovenskim klubom za nemške doge na področju pasme nemška doga (v priponki), ki je prav tako 
nedvoumen in v tč. 1 govori: 

 
            »SKVPM in Slovenski klub za nemške doge bosta tvorno sodelovala predvsem pri: 

- oblikovanju stališč in smernic vzrejne politike ter usklajenem izvajanju ukrepov, 
- oblikovanju in usklajenem izvajanju ukrepov za izboljšanje vzrejne prakse, 
- oblikovanju in usklajenem izvajanju ukrepov za izboljšanje zdravja in podaljševanja življenjske 

dobe živali, 
           z namenom, da pasmi zagotovita nadaljno rast in razvoj, skrbnikom nemških dog strokovno 
podporo, nemškim dogam pa kakovostno, zdravo in daljše življenje.« 
 
           in v tč. 2: 
           »SKVPM bo kot doslej pasmi zagotavljal strokovno delo in z njim povezana opravila na področju 
telesnega ocenjevanja in vzrejnih pregledov.« 
 
Za celovito informacijo sva tako ga. Černetovi kot g. Šinku kot predstavnikoma kluba, s katerem bi želeli 
sodelovati, predala poleg statuta tudi Strateški dokument kluba, ki predstavlja delovno gradivo za naš 
srednjeročni in letni delovni načrt. Torej »vse na mizo«, nobene »fige v žepu«. 
Dogovorjeno je bilo, da bo ga. Černetova  osnutek Dogovora o  sodelovanju med SKVPM in Slovenskim 
klubom za nemške doge še isti dan predstavila na seji Upravnega odbora SKVPM-ja v točki o problematiki 
»sekcije nemških dog«, pa tudi, da bomo Slovenski klub za nemške doge članom sekcije za nemške doge 
skupno predstavili na sestanku, ki ga bo sklicala ga. Černetova. 
Stališča Upravnega odbora nam ga. Černetova kljub prošnji ni posredovala in predstavitve nam ni 
omogočila (v priponki). 
 
Nikakor pa ne razumem, v čem je relevantno stališče sedaj pristojnega kluba ( SKVPM), saj za podelitev 
pristojnosti na področju vzreje sploh nismo zaprosili. Ne znam pa si predstavljati, kako bi lahko sedaj 
pristojni klub  (za področje vzreje) velikemu številu skrbnikov in simpatizerjev pasme s svojim stališčem 
kratil ustavne in zakonske pravice.  
Tega pravzaprav res ne pričakujemo. 
 
 
Ponovno in z vso odgovornostjo kot zakoniti zastopnik kluba izjavljam, da Slovenski klub za 
nemške doge nikoli in nikjer ni izrazil ambicije po pridobitvi pristojnosti na področju vzreje, kakor 



tudi ne nikogar za njo zaprosil, kar tudi nedvoumno izhaja iz vloge za sprejem v članstvo 
Kinološke zveze Slovenije, statuta in drugih, temu pisanju priloženih dokumentov. 
 
Zato vas ponovno prosim, da našo vlogo za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije takšno 
kot je, torej brez zaprosila za podelitev pristojnosti na področju vzreje, uvrstite na majsko sejo 
Upravnega odbora KZS, predvsem zaradi razlogov, ki sem jih Vam opisal v prejšnjem sporočilu. 
Morebitnemu Vašemu vabilu na obravnavo te točke dnevnega reda se bomo na vsak način odzvali. 
 
Za dodatna pojasnila, interpretacije in informacije pa smo Vam seveda ves čas na voljo. Tudi SKVPM-ju. 
 
 
 
S kinološkimi pozdravi, 
za Slovenski klub za nemške doge 
Igor Rac 
 
 
P.S.: poslano v vednost pisarni KZS, ga. Čerentovi in g. Vidicu (pooblaščencu UO za področje 
komunikacije in stik z javnostmi) 
 
  
 

 
From: mag. Blaž Kavčič [mailto:Blaz.f.kavcic@siol.net]  
Sent: Thursday, May 06, 2010 11:31 AM 
To: 'Igor Rac' 
Cc: 'Kinoloska zveza Slovenije'; 'alenka cerne' 
Subject: RE: Slovenski klub za nemške doge 
 
Spoštovani gospod Rac! 
 
Vprašanje včlanitve novega pasemskega kluba ki želi prevzeti v svoje roke celovito 
skrb za pasmo je tako pomembno vprašanje, da mora o tem odločati UO KZS. Glede 
na to da ambicije vašega kluba niso omejene na ljubiteljsko druženje, je relevantno 
stališče sedaj pristojnega kluba. 
 
Lep pozdrav! 
 
mag. Blaž Kavčič 
 

 
From: Igor Rac [mailto:igor.rac@siol.net]  
Sent: Wednesday, May 05, 2010 8:16 AM 
To: blaz.f.kavcic@siol.net 
Cc: lidija@kinoloska-zveza.si 
Subject: FW: Slovenski klub za nemške doge 
Importance: High 
 
 
Spoštovani g. predsednik mag. Blaž Kavčič! 
 
Ponovno se obračam na Vas v zvezi z vlogo Slovenskega kluba za nemške doge za sprejem v članstvo 
Kinološke zveze Slovenije. 



 
V pisarni KZS so nas obvestili, da bo prihodnja seja Upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije v 
mesecu maju, prav tako pa nam je bil razložen postopek včlanjevanja novih članic.  
Vljudno Vas prosim, da našo vlogo uvrstite na majsko zasedanje Upravnega odbora, pa tudi, če je to le 
izvedljivo, da statutarna komisija poda svoje mnenje nekaj dni pred sejo, saj bi v takem primeru lahko 
morebitne zadržke statutarne komisije do same seje Upravnega odbora pravočasno odpravili.  
 
 
Zakaj naša prošnja? 
 
Zelo si prizadevamo, da bi bili še letos sprejeti v članstvo Evropske zveze nacionalnih klubov za nemške 
doge (EuDDC). 
EuDDC namreč sprejema nove člane enkrat letno, na zasedanju Izvršnega komiteja EuDDC. Le-to bo 
letos 11. septembra 2010 v Litvi v okviru vsakoletne Specialne razstave EuDDC.  
 
Sami smo naredili vse, kar je v naši moči. Pridobili smo zagotovilo večine in najbolj vplivnih članic EuDDC, 
da bodo v Litvi našo vlogo podprle, naša vloga (besedilo v slovenščini v priponki) z vso zahtevano 
dokumentacijo pa je že bila odposlana predsedujoči EuDDC. Vlogo moramo najkasneje do konca junija, 
ko se bo oblikoval dnevni red zasedanja EuDDC, dopolniti s potrdilom, da smo člani nacionalne kinološke 
organizacije, to je Kinološke zveze Slovenije. 
 
Včlanitev v EuDDC je za slovenske doge in njihove skrbnike izrednega pomena, saj se je EuDDC v 
zadnjem desetletju uveljavil kot poglavitni usmerjevalec razvoja pasme. Smo med redkimi evropskimi 
državami, ki še ni včlanjena, čeprav smo Slovenci v svetu dog dovolj prepoznavni in nismo nikakršni 
eksoti. Članstvo v tako pomembni organizaciji pa bo nedvomno doprineslo k še večjemu ugledu slovenske 
kinologije. 
 
 
Resnično bi bilo škoda, da bi zahtevani rok zamudili, zato Vas še enkrat vljudno prosim za prednostno 
obravnavo naše vloge.  
Za morebitne dodatne informacije ali pojasnila smo vam vedno na voljo, tudi na sami seji, če bomo k 
obravnavani točki vabljeni. 
 
V naprej hvala za Vaše razumevanje in pomoč. 
 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
za Slovenski klub za nemške doge 
Igor Rac 
 
 
 

 
From: Igor Rac [mailto:igor.rac@siol.net]  
Sent: Tuesday, April 20, 2010 10:51 AM 
To: 'blaz.f.kavcic@siol.net' 
Subject: Slovenski klub za nemške doge 
 
 
Spoštovani g. predsednik mag. Blaž Kavčič! 
 
V imenu nedavno ustanovljenega Slovenskega kluba za nemške doge Vas vljudno prosim za krajši 
pogovor, na katerem Vam bi želeli predstaviti razloge za ustanovitev nemškim dogam lastnega kluba, 
cilje, ki smo si jih zadali, samo organiziranost kluba ter mednarodne povezave, v katere vstopamo. 



Predvsem zaradi slednjega Vas tudi naprošamo za prednostno obravnavo naše vloge za sprejem v 
članstvo Kinološke zveze Slovenije (ki smo jo že vročili pisarni KZS), saj bomo kot polnopravni član KZS v 
prihajajočih mesecih lažje veliko postorili za številčno udeležbo nemških dog na Evropski razstavi v Celju.  
 
V naprej se Vam zahvaljujem za Vaš čas, ki se mu bomo seveda prilagodili. 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
za Slovenski klub za nemške doge 
Igor Rac 
 


