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Zapoge 3 D 
1217 Vodice 
Volilna komisija 
 
 
 
 

KANDIDATURA ZA PREDSEDNICO KINOLOŠKE ZVEZE 
SLOVENIJE 

 
Na podlagi razpisa nadomestnih volitev z dne 16. 12. 2013 in 3. alinejo 82. člena Statuta 
Kinološke zveze Slovenije, vlagam kandidaturo za predsednico Kinološke zveze Slovenije. 
 
UVODNE BESEDE 
 
Čeprav mi lansko leto ni uspelo, obstaja kopica razlogov, da sem se odločila za ponovno 
kandidaturo. Ko je po zadnji izredni skupščini postalo očitno, da so spremembe nujne, se je 
name obrnilo več predstavnikov članic Kinološke zveze Slovenije in prav oni so poglavitna 
vzpodbuda za mojo odločitev. Šele iz njihovih besed sem uvidela, kaj se je resnično dogajalo 
pred zadnjimi volitvami. Razumljivo, vendar nesprejemljivo je to, da so številni zaradi 
pritiskov, groženj in strahu pred onemogočanjem delovanja svojih društev in posameznikov 
izročili pooblastila lobijem, ki so jih ustrahovali. Močno upam, da tokrat tem ljudem ne bomo 
dali še ene priložnosti. Programu, ki sem ga pripravila že za prejšnjo kandidaturo, dodajam 
trdno in odločno namero, da v moji bližini ne bo prostora za tiste, ki jim lasten položaj in moč 
pomenita več kot dobrobit in razvoj kinologije. Če se bomo odločno znali upreti takšnim 
ljudem in načinom njihovega delovanja, kot smo to naredili na zadnji izredni skupščini, smo 
na dobri poti, da se bomo končno v miru, brezskrbno in z zanosom ukvarjali s kinologijo. 
Omenjeni lobiji tudi pred temi volitvami ne spijo, saj so celo do mojih ušes prišle informacije 
o tem, s kom sodelujem, koga bom imela v upravnem odboru, s kom sklepam dogovore … To 
ne bi bilo nič spornega, če bi bile informacije resnične. Zato prosim vse, ki vas zanima 
katerakoli podrobnost v zvezi z mojo kandidaturo, da vprašate neposredno mene, ne sprašujte 
pa me o drugih kandidatih.  
Vse članice prosim, da iz nobenih razlogov ne dajejo svojih pooblastil osebam, ki ne 
zastopajo njihovih interesov in odločitev. Enako prosim tudi tiste, ki ne želijo aktivno 
uveljavljati svoje volilne pravice na Skupščini, naj pooblastil ne dajejo tretjim osebam in s 
tem pokažejo solidarnost do tistih, ki si želijo sprememb.  
Ena najpomembnejših stvari, ki jo mora po mojem mnenju imeti predsedniški kandidat, je 
jasna vizija delovanja KZS, ki naj bi bila kar najbolj izčrpno, nedvoumno in temeljito 
predstavljena v programu. Svojega vam predstavljam v nadaljevanju. 
 
 
 
 



 
PREDSTAVITEV KANDIDATKE 
 
Sem Lidija Okleščen, rojena 20. 8. 1964 v Ljubljani, po poklicu komercialistka z višjo 
strokovno izobrazbo. Svoje delovne izkušnje sem pridobivala predvsem v poslovodstvu in 
komerciali, trenutno zaposlena kot samostojna podjetnica.  
 
S kinologijo se ukvarjam od svojega štirinajstega leta, bolj aktivno od leta 2002, ko sem 
opravila izpit za kinološko sodnico. Leta 2004 sem bila izvoljena za predsednico Slovenskega 
kluba za britanske ovčarske pasme; to funkcijo opravljam v tretjem mandatu. Zadnjih nekaj 
let sem si nabirala kinološke izkušnje na različnih področjih: kot članica vzrejnih komisij za 
nemške ovčarje, britanske in druge ovčarske pasme, kot predsednica vzrejne komisije za 
dobermane, predsednica komisije za pašo, aktivna članica organizacijskega odbora 
mednarodnih razstav v organizaciji KZS (2007 – 2011), kot članica organizacijskega odbora 
Evropske razstave psov leta 2010, še največ pa kot poslovna sekretarka Kinološke zveze 
Slovenije v obdobju 2006 – 2011. Pri slednjem sem  dobro spoznala sistem organizacije dela 
KZS, delo upravnih in strokovnih organov ter komisij in mednarodno kinološko delovanje. 
Ob delu sem spoznavala tudi problematiko, ki je oteževala učinkovito delovanje KZS.  
 
Povezovalna in odgovorna vloga predsednika KZS je ključni razlog, da sem se odločila za 
kandidaturo. Prepričana sem, da bi kot predsednica KZS najbolj aktivno in učinkovito 
pripomogla k reševanju problematike, ki sem jo zaznala kot aktivna kinologinja in sodelavka 
pisarne KZS. Konkretno jo opisujem v nadaljevanju; predlagam tudi način reševanja te 
problematike. Ena od bistvenih in ključnih nalog predsednika KZS je posluh za vse članice in 
sodelavce, ki ga nameravam dosledno razvijati in ohranjati.  
 
S spoštovanjem, 

 
 
Ljubljana, 12. februar 2014 
  
 
Lidija Okleščen  
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KRATKI OPIS PROGRAMA
 
  
STATUT KZS IN 
DISCIPLINSKI 
PRAVILNIK 

 Temeljita prenova Statuta KZS (odvzem absolutne 
moči predsednika in UO KZS, jasno definirane 
pristojnosti nadzornega odbora, ločitev upravne in 
strokovne veje … Rok: do prve redne skupščine; 

 sprememba Disciplinskega pravilnika. 
KZS IN STROKA  temeljita prenova Pravilnika o strokovnem delu, rok: 

do konca leta 2014;  
 zaščitni in usmeritveni kodeksi; 
 sprememba Pravilnika o sodniških licencah, rok: 

takoj 
KZS IN NJENE 
ČLANICE 

 več neposrednih stikov s članicami; 
 uradne ure predsednika KZS; 
 dan odprtih vrat; 
 zaščita vložkov članic v kinološki kader; 
 zaščita članic pred posledicami nesoglasij znotraj 

organov KZS; 
 nujnost obojestranske komunikacije med članicami in 

organi KZS. 
UPRAVNI ODBOR KZS  povsem nova sestava,  moralno neoporečni člani; 

 strokovnost, aktivnost, konstruktivnost; 
 načelnost in nepristranskost – za vse veljajo enaka 

pravila. 
LOVSKA KINOLOGIJA  večja avtonomija; 

 samostojen strokovni organ za lovsko kinologijo; 
 samostojna komisija za izobraževanje. 

IZOBRAŽEVANJE  kakovostno in permanentno izobraževanje; 
 organizacija seminarjev; 
 ustanovitev kinološke knjižnice; 
 izobraževanje, podprto z najsodobnejšimi 

informacijskimi tehnologijami. 
PISARNA KZS – 
PRIJAZEN IN 
UČINKOVIT SERVIS 

 reorganizacija dela pisarne; 
 ureditev arhiva KZS; 
 izpopolnitev spletne strani. 

RAZVOJ 
INFORMACIJSKEGA 
POSLOVANJA 

 optimizacija in avtomatizacija vnosa podatkov v 
informacijski sistem; 

 poenoten sistem za sporočanje podatkov na KZS. 
RAZSTAVE V 
ORGANIZACIJI KZS IN 
NJENIH ČLANIC 

 organizacija kakovostnih razstav s cenjenimi sodniki; 
 pomoč članicam pri samostojni organizaciji razstav; 
 povečanje števila specialnih razstav v organizaciji 

pasemskih klubov;  
 prilagoditev pogojev za pridobitev naziva slovenskega 

prvaka – večja motivacija za udeležbo na specialnih 
razstavah; 

 vzpodbujanje sodelovanja pasemskih klubov z 
organizatorji državnih in mednarodnih razstav; 

 
 pomoč lovskim kinološkim društvom pri organizaciji 

specialnih razstav lovskih pasem; 



 ponovna kandidatura za organizacijo Evropske ali 
Svetovne razstave psov. 

PREPOZNAVNOST 
KINOLOGIJE V 
SLOVENIJI 

 uvedba kinološkega dneva. 

PREPOZNAVNOST KZS 
V SVETU 

 več sodelovanja z ostalimi državnimi zvezami; 
 objava poročil, novosti, priporočil, novih pravilnikov 

FCI itd. na spletni strani KZS; 
 aktivno sodelovanje KZS na mednarodnem 

strokovnem nivoju. 
KRAŠKI OVČAR  aktivno sodelovanje KZS pri promociji kraškega 

ovčarja; 
 predstavljanje pasme na kinoloških dnevih. 

REVIJA KINOLOG  zanimivost revije za strokovne in laične bralce; 
 informiranje in širjenje kinološke kulture s pomočjo 

revije; 
 več informacij za začetnike; 
 imenovanje strokovnega urednika. 

KZS D.O.O.  s pomočjo neodvisnih finančnih strokovnjakov 
ugotoviti smiselnost obstoja KZS d.o.o. 

RAZNO  vzpodbujanje aktivnosti na področjih športne in lovske 
kinologije; 

 zavzemanje za avtonomijo strokovnih komisij 
(komisija za šolanje, komisija za agility, komisija za 
reševalne pse, komisija za šolanje lovskih psov,  
vzrejne komisije … ); 

 vzpostaviti suveren odnos z vladnimi organizacijami 
(VURS, Veterinarska zbornica); 

 dogovarjanje z veterinarji  za ugodnejše storitve 
kinologom. 
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PODROBNEJŠI OPIS PROGRAMA 
 
STATUT KZS 
 
Z dogodki v zadnjih mesecih so se razblinili še zadnji dvomi o tem, da so spremembe Statuta 
KZS nujne. Bistvene spremembe, ki bi jih bilo potrebno v Statut vnesti takoj, so: 

- odvzem popolne moči predsedniku in upravnemu odboru; 
- jasna določitev pristojnosti nadzornega odbora; 
- delitev upravne in strokovne veje; 
- prepustitev odločanja o strokovnih vprašanjih strokovni veji; 
- jasna dikcija Statuta brez pravnih praznin. 

Pokazalo se je, da velike pravne praznine zevajo tudi v Disciplinskem pravilniku. Tudi tu se 
pojavlja vprašanje absolutne predsednikove moči (predsednik je edini, ki lahko predlaga 
disciplinski postopek). Pravilnik je relativno neuporaben tudi zato, ker si ga lahko praktično 
vsak razlaga po svoje. Nujno bi ga bilo potrebno formulirati v jasno in uporabno obliko. 
 
KZS IN STROKA 
 
Strokovnost je osnovni temelj, na katerem temeljijo vse kinološke dejavnosti in tvori 
kinologijo v vsem svojem širokem pomenu. Osnovna in bistvena je pri vzreji, kinoloških 
športih, razstavah, uporabi psov pri lovu, v službi,  pri kinoloških kadrih – dejansko na vseh 
teoretičnih in praktičnih področjih kinologije. Zaradi dinamike in neprestanega razvoja 
kinološke stroke se zavedam, da je projekt izpopolnjevanja strokovnega dela v KZS stvar 
celotnega mandata in zahteva veliko dela, prilagajanja, posvetovanja, izobraževanja. Začetni 
cilji, ki sem si jih zastavila  na podlagi lastnega poznavanja problematike v stroki, so:  

- temeljita prenova Pravilnika o strokovnem delu KZS: v praksi se je izkazalo, da je v 
obstoječem PSD veliko lukenj, ki pogosto onemogočajo pravilne strokovne odločitve. 
To pomeni, da v njem zapisana pravila niso dovolj načelna, da bi narekovala enolične 
strokovne odločitve, zelo pogosto tudi niso usklajena z mednarodnimi normativi in 
direktivami (FCI). PSD bi moral natančno določiti tudi razmerja med vzrejnimi 
komisijami in pasemskimi klubi kot nosilci vzrejne dejavnosti. Zaskrbljujoče je tudi 
dejstvo, da PSD ni usklajen s slovenskim Zakonom o zaščiti hišnih živali. Ohlapnost 
in nenačelnost pravilnika škodita tako strokovnemu delu kot zaščiti psov; 

- poleg stroke je potrebno dodatno usmeriti tudi posameznike, ki se ukvarjajo s psi. 
Nujni so kodeksi, ki ščitijo in usmerjajo kinologe na vseh področjih: kodeks za 
razstavljavce, kodeks o zaščiti psa, kodeks za tekmovalce, kodeks za strokovni kader 
(inštruktorji, vzrejni referenti, predavatelji, organizatorji prireditev, markerji, delegati, 
itd.). S kodeksi je mogoče dvigniti in izboljšati moralo in etiko vseh predstavnikov 
kinologije; 

- Pravilnik o sodniških licencah naj bi postal sestavni del PSD, vendar je nujno potreben 
temeljitih sprememb. Iz njega je potrebno umakniti vse subjektivne določbe, ki 
posameznikom na položaju omogočajo osebno obračunavanje s kinološkimi sodniki in 
uvajanje nekakšne diktature na tem področju. V trenutnem inkvizitorno napisanem 
pravilniku so omejene osnovne pravice sodnikov do pravične obravnave in zagovora. 
Namesto tega bi moral pravilnik predstavljati kodeks za sodnike, z jasno določenimi 
dolžnostmi in pravicami. 
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KZS IN NJENE ČLANICE 
 
Enak pomen kot stroka imajo tudi članice KZS, ki izvajajo strokovne naloge in kinološke 
dejavnosti ter širijo kinološko kulturo. Zveza so njene članice, s katerimi moramo imeti več 
neposrednih stikov in prisluhniti njihovi problematiki, ki odraža kinološko prakso in je 
osnova za razvoj stroke in kinologije nasploh. 
Kot predsednica bi uvedla uradne ure predsednika KZS, v času katerih bi bila osebno prisotna 
v prostorih KZS in se pogovarjala s predstavniki članic. Z veseljem bom obiskala tudi članice 
v njihovem domačem okolju. Prisotnost in razpoložljivost administrativnih in vodstvenih 
delavcev na KZS bi zagotovila z dnevom odprtih vrat, na katerem bi predstavniki članic lahko 
dobili odgovore na vsa vprašanja, povezana z javnim delovanjem Zveze. Vsi sklepi organov 
KZS bi se sproti objavljali na spletni strani Zveze.  
Potrebno je pravno zaščititi vložke članic v kinološki kader: ne bi se smelo dogajati, da 
društva financirajo izobraževanje kadra, ki jih takoj ali kmalu po pridobljeni licenci zapusti. 
Nenazadnje bi poskrbela tudi za to, da članice ne bi po nepotrebnem vlagale svojih sredstev 
zaradi morebitnih medsebojnih nesoglasij znotraj organov KZS, kot se je zgodilo pri Komisiji 
za šolanje. V tem reprezentativnem primeru so morale članice kupiti novo licenco za uporabo 
aplikacije za vodenje evidence o opravljenih izpitih in tekmovanjih šolanih psov, in to zgolj 
zato, ker se je zamenjalo vodstvo Komisije za šolanje. Na to zamenjavo članice niso vplivale, 
zato tudi ne bi smele nositi finančnega bremena menjave računalniške aplikacije. Tovrstni 
primeri morajo biti v celoti breme KZS, ne njenih članic. 
Zelo poudarjam nujnost obojestranske komunikacije med članicami in organi KZS in večjo 
prisotnost vodstva na terenu. 
 
UPRAVNI ODBOR KZS 
 
Za svoje najtesnejše sodelavce sem si izbrala strokovno podkovane, načelne, aktivne kinologe 
z jasno vizijo, pripravljene na konstruktivno delovanje v dobrobit kinologije. Poleg izkušenj si 
želim v vodstvu KZS tudi svežino in odprtost, zato sem k sodelovanju povabila kolege, ki 
doslej še niso delovali v vodstvenih organih KZS, so osebno neobremenjeni in bodo resnično 
enakovredni partnerji pri vodenju Zveze. Skrbela bom, da bodo moji sodelavci ohranjali 
načelnost in nepristranskost – zavest, da za vse veljajo enaka pravila. Naj poudarim, da smo 
vsi predlagani člani finančno neodvisni in preskrbljeni.  
 
LOVSKA KINOLOGIJA 
 
Lovski kinologi že dalj časa opozarjajo, da njihovi športni kolegi pogosto odločajo tudi o 
stvareh, ki so izključno v domeni lovske kinologije. Slednja je tako specifična, da o njenih 
strokovnih vprašanjih lahko odločajo samo izkušeni in ustrezno usposobljeni strokovnjaki 
lovske smeri. Komisija za strokovna vprašanja lovske veje kinologije bi zato morala biti 
sestavljena iz lovskih kinologov in samostojno odločati o vprašanjih lovske stroke. Tudi 
izobraževanje lovskih kinologov bi moralo biti v izključni domeni strokovnjakov lovske 
kinologije.   
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
Predvsem kinološki sodniki in vzreditelji imajo premalo možnosti za kakovostno in 
permanentno izobraževanje. Organizirano je zgolj osnovno izobraževanje sodniških 
pripravnikov, ki so nato prepuščenosti svoji iznajdljivosti.  
V svojem mandatu si bom prizadevala za organizacijo seminarjev: 

- za sodniške pripravnike; 
- za sodnike (obnavljanje in nadgradnja že osvojenega znanja); 
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- za vzreditelje (osnove vzreje, genetika, administrativni postopki, veterinarski nasveti, 
socializacija mladičev); 

- za vzrejne komisije (novosti v vzreji, priporočila matičnih pasemskih klubov, 
administrativni postopki); 

- za organizatorje prireditev; 
- za administrativne delavce na kinoloških razstavah. 

 
Na seminarje bi povabili  priznane domače in tuje specialiste.  
Ustanovili bi kinološko knjižnico, ki bo izposojala široko ponudbo domače in tuje strokovne 
literature. Uvedli bi tudi izobraževanje, podprto z najsodobnejšimi informacijskimi 
tehnologijami (on-line seminarji, baza najpogostejših vprašanj in odgovorov, spletno 
svetovanje strokovnjakov … ). 
 
PISARNA KZS – PRIJAZEN IN UČINKOVIT SERVIS 
 
Pisarna KZS predstavlja najpomembnejši komunikacijski stik s članicami in posamezniki. 
Njeno delo mora biti organizirano tako, da nudi kvalitetne, hitre in prijazne storitve.  
V svojem mandatu bi reorganizirala delo pisarne, s čimer bi: 

- z dobro organizirano pisarno dosegli čim boljše rezultate dela; 
- uredili arhiv KZS; 
- izpopolnili spletno stran, da bodo informacije na njej pregledne in lahko dostopne. 

Spletna stran naj bo namenjena poznavalcem in začetnikom. Sploh slednjim mora biti 
spletna stran osnovni vir informacij, ki jih zdaj iščejo pri delavcih pisarne KZS in jih s 
tem dodatno obremenjujejo. Na spletni strani bi morali biti objavljeni vsi veljavni 
predpisi, podatki o organizaciji in dejavnosti KZS in njenih organov, kontaktni podatki 
odgovornih oseb na posameznih področjih, pomembna obvestila članic, sorodnih tujih 
organizacij in FCI. Kakovostno spletno stran bi bilo mogoče učinkovito tržiti za 
oglaševanje vzrediteljev in poslovnih partnerjev. 

 
RAZVOJ INFORMACIJSKEGA POSLOVANJA 
 
S sodobno informacijsko tehnologijo so podprta le nekatera področja kinologije (rodovna 
knjiga, razstave, šolanje, agility, reševanje), ostale evidence pa se še vedno vodijo ročno 
(vzrejni pregledi, preizkušnje in tekmovanja lovskih psov, poročila strokovnih vodij in 
delegatov, prijave paritev in legel, poročila vzrejnih referentov in komisij … ). Zaradi 
razpršenosti podatkov ima pisarna KZS dvojno delo s ponovnim vnašanjem podatkov v 
informacijski sistem, nekateri podatki pa se lahko celo izgubijo.  
V svojem mandatu želim uvesti poenoten sistem za sporočanje podatkov na KZS, ki bi 
omogočal enostaven in nadzorovan vnos v rodovno knjigo in ostale baze podatkov. Podatki o 
uspehih in ocenah psov bi bili bolj ažurni in natančni, strokovni delavci bi bili manj 
obremenjeni z administracijo, obdelava podatkov pa bistveno enostavnejša. Podatki bi bili 
lahko veliko bolj podrobni in razčlenjeni (npr. vzrejni list s podrobnimi podatki o vzrejnih 
lastnostih psa), evidence in statistike pa bistveno bolj neomejene in dosegljive upravičencem.  
 
RAZSTAVE V ORGANIZACIJI KZS IN NJENIH ČLANIC 
 
Kinološke razstave predstavljajo pomemben način širjenja kinološke kulture, popularizacije 
kinologije in navsezadnje pridobivanja finančnih sredstev. Na razstavnem področju bo 
prednostna naloga KZS v mojem mandatu organizacija kakovostnih razstav s cenjenimi 
sodniki – specialisti in pomoč članicam, da tudi same organizirajo kakovostne in dobro 
obiskane razstave.  
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Uvedli bi tudi novost na področju specialnih razstav, ki jih organizirajo pasemski klubi. 
Novost bi klubom omogočila, da bi letno lahko organizirali več kot eno specialno razstavo, za 
kar bi morali prilagoditi pogoje za pridobitev naziva slovenskega prvaka. Za razstavljavce bi 
to pomenilo veliko motivacijo za udeležbo na specialnih razstavah, klubom bi ta novost 
prinesla večjo prepoznavnost in možnost večjih finančnih prihodkov, predvsem pa bi 
slovensko prvaštvo pridobilo bistveno dodano vrednost in priznanje. Vzpodbujala bi 
sodelovanje pasemskih klubov z organizatorji državnih in mednarodnih razstav, kar bi za obe 
strani pomenilo večje število prijav in manjše stroške organizacije. 
Specialne razstave lovskih pasem, ki niso organizirane v pasemske klube, bi s pomočjo KZS  
lahko izmenično organizirala lovska kinološka društva.  
Glede na to, da se je KZS že izkazala kot organizatorka Evropske razstave psov, bi se 
zavzemala za ponovno organizacijo te prireditve v Sloveniji, ali celo svetovne razstave. 
 
PREPOZNAVNOST KINOLOGIJE V SLOVENIJI 
 
Že dalj časa se pojavljajo očitki ožje in širše javnosti, da KZS naredi premalo za promocijo 
kinologije v Sloveniji. Dejansko ne obstaja dogodek, ki bi bil namenjen izključno širši 
javnosti. Uvedli bi tradicionalni kinološki dan, prireditev, na kateri bi se predstavile vse 
kinološke dejavnosti in ostale zadeve, povezane s kinologijo. Kinološki dan bi bil organiziran 
v obliki sejma, na katerem bi sodelovali »slavni« ljubitelji psov, zainteresirane članice KZS 
(pasemski, športni in lovski klubi, regionalna društva), aktivni člani komisij, ponudniki 
izdelkov in storitev za pse in njihove lastnike, veterinarji … Vse članice bi se imele možnost 
predstaviti in prikazati svojo dejavnost. Prireditev bi bila močno medijsko podprta in 
privlačna za vse vrste obiskovalcev.  
Skupni cilji kinološkega dneva bi bili širitev kinološke kulture, večja prepoznavnost 
kinologije v Sloveniji, vzpodbujanje rodovniške vzreje, osveščanje pomena socializacije psa, 
vloge psa v človeški družbi itd. 
 
PREPOZNAVNOST KZS V SVETU 
 
Največjo prepoznavnost je KZS dosegla na Evropski razstavi psov, nato pa je na tem področju 
postala nekoliko pasivna. Edini ambasadorji v svetu so naši športni in lovski tekmovalci ter 
reševalci, ki dosegajo zavidljive rezultate na svetovnem nivoju.  
Na strokovnem področju KZS zelo malo sodeluje z ostalimi državnimi zvezami s celega 
sveta. Članice KZS ne vedo, ali ima Zveza svoje zastopnike, ki seveda zastopajo tudi njih, v 
strokovnih komisijah FCI. Ne v reviji Kinolog in ne na spletni strani KZS niso objavljena 
poročila s sestankov teh komisij, novosti, priporočila, novi pravilniki itd. FCI na svoji spletni 
strani redno objavlja okrožnice, v katerih so tudi spremenjeni in novi pravilniki, ki jih morajo 
državne kinološke zveze uskladiti s svojimi, pri nas pa jih še vedno ignoriramo.  
KZS bi morala upoštevati te novosti in aktivneje sodelovati na mednarodnem strokovnem 
nivoju.  
 
KRAŠKI OVČAR  
 
Kraški ovčar je kot edina slovenska avtohtona pasma, priznana s strani FCI,  deležen premalo 
pozornosti v svetovnem merilu. KZS je v promociji kraškega ovčarja pasivna, sodelovanje 
zgolj s finančno pomočjo pasemskemu klubu žal ne zadošča za učinkovito širjenje 
prepoznavnosti pasme. O kraškem ovčarju obstaja literatura v več jezikih, ki bi jo lahko 
razdeljevali mednarodni sodniki na tujih razstavah, člani slovenskih reprezentanc na 
mednarodnih tekmovanjih, delegati na skupščinah, kongresih in zasedanjih, predavatelji in 
udeleženci seminarjev itd. Predvsem pa bi morala biti priložnostna darila vabljenim sodnikom 
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in delegatom na slovenskih prireditvah vsaj delno povezana s kraškim ovčarjem. Pasmo bi 
slovenski javnosti podrobno predstavljali tudi na že omenjenih kinoloških dnevih.  
 
REVIJA KINOLOG  
 
V zadnjem času se je revija Kinolog vsebinsko in oblikovno precej izboljšala, vendar še 
vedno ni optimalna. Revija je lahko ugledna le, če prispevki v njej nimajo očitnih strokovnih 
napak, zato bi bilo smiselno angažirati strokovnega urednika. V reviji mora biti dovolj 
prispevkov tako za strokovne kot laične bralce. Revija ni namenjena le obvestilom članicam, 
temveč predvsem trajni in fiksni obliki informiranja in širjenja kinološke kulture. Zanimiva 
mora biti tudi bralcem, ki se v kinološkem svetu še niso znašli.  
 
KZS D.O.O. 
 
Zaradi drugačne organizacijske oblike se je izkazalo, da KZS d.o.o. omogoča netransparenten 
pretok sredstev, ki jih v resnici ustvarja Kinološka zveza Slovenije. Zato bi bilo smiselno 
presoditi, če ima obstoj KZS d.o.o. sploh kakšno prednost, oziroma če je ta prednost dovolj 
velika, da je podjetje smiselno obdržati. Tudi če bi se izkazalo, da je obstoj d.o.o. smiseln, bi 
bilo potrebno ustrezno prilagoditi pravne akte tako, da bi bilo delovanje KZS d.o.o. 
popolnoma transparentno za vse članice KZS.  
 
RAZNO 
 
KZS se bo pod mojim vodstvom aktivno vključevala v programe športne in lovske kinologije 
in prisluhnila predstavnikom obeh področij. Z vodstvom se bom trudila izboljšati ne ravno 
perspektivno statistiko mednarodnih delovnih prireditev, ki jo je objavila FCI za preteklih pet 
let in kaže, da je Slovenija po številu teh prireditev na samem repu članic FCI. KZS bo članice 
vzpodbujala in jim pomagala pri organizaciji teh prireditev, tako na športnem kot na lovskem 
področju.  
Vsekakor se nameravam zavzemati za avtonomijo strokovnih komisij  in njihovo večjo 
povezanost z Zvezo v smislu izmenjave podatkov. Uspešne strokovne komisije bom 
vzpodbujala, naj nadaljujejo in še izboljšajo svoje delo. 
Vladnih organizacij, kot je VURS, nisem izpostavila, saj menim, da mora KZS najprej doseči 
visoko stopnjo suverenosti, da bo lahko s svojimi predlogi vplivala tudi na te organizacije. S 
pojmom suverenosti mislim predvsem na ureditev in dosledno upoštevanje notranjih 
predpisov, kar je osnova za zgledno delovanje KZS in vzpostavljanje pozitivnih odnosov z 
obstoječimi in potencialnimi partnerji.  
Vzrediteljem, ki nemalokrat plačujejo preveč za veterinarske storitve, bo KZS pomagala z 
informacijami o cenovno ugodnih in kakovostnih ponudnikih, s katerimi se bo dogovorila o 
enotnih pogojih za izvajanje storitev vsem članom članic KZS. 
 
ZAKLJUČEK 
 
V moji viziji je Kinološka zveza Slovenije povezovalka, združevalka in pomočnica vsem 
svojim članicam in njihovim članom. KZS je središče storitev vsem svojim tvorcem, in ne 
obratno: zveza mora biti zvesta svojim članicam, saj si le tako lahko prisluži njihovo 
zaupanje. 
 


