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Boštjan Penko - kratka predstavitev in program dela KZS 
 
 
Rojen sem bil 13.10.1961 v Ljubljani, živim v Ljubljani, Rožna dolina 
c.XI/3. Po poklicu sem univerzitetni diplomirani pravnik z 
opravljenim pravniškim državnim izpitom, v svoji poklicni karieri sem 
večinoma opravljal funkcije v pravosodju, bil sem sodnik, državni 
tožilec, državni podsekretar na Ministrstvu za pravosodje, pa tudi 
prvi direktor Urada za preprečevanje korupcije Vlade Republike 
Slovenije. Zadnjih šest let sem samostojni odvetnik z odvetniško 
pisarno v Ljubljani, ki se ukvarja predvsem s področjem 
gospodarskega kazenskega prava. Vsa leta sem precej deloval tudi 
v tujini, kot delegat Slovenije in kot ekspert mednarodnih organizacij 
(Svet Evrope, Združeni narodi, OECD in druge), na področju boja 
proti korupciji, kazenskega in mednarodnega prava. Moj 
mednarodni delovni jezik je angleščina, pasivno obvladam tudi 
nemški jezik. Sem poročen, oče dveh najstnikov.  
 
S kinologijo sem se začel aktivno ukvarjati v začetku osemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Bil sem lastnik in vzreditelj psov pasem 
Rottweiler, neapeljski mastif (vzredil sem prvo leglo te pasme v 
Sloveniji), bordojska doga, angleški bulldog, belgijski in francoski 
ovčar in Chihuahua. Pri FCI imamo registrirano družinsko psarno 
pod nazivom Emonica, pod tem nazivom sta se skotili dve legli 
pasme Chihuahua. Sem član Slovenskega kluba za velike pasme in 
molose 
 
Večino časa v kinologiji sem kot dolgoletni član KD Ljubljana 
posvetil šolanju psov v vajah poslušnosti, sledenja in zlasti 
obrambe, po IPO programih. Bil sem inštruktor in vodja tekmovalne 
vrste v KD Ljubljana, tekmoval sem s svojimi psi na domačih in 
mednarodnih tekmovanjih, večkrat sem sodeloval kot trener in 



 

 

marker pri pripravah državne reprezentance, za KZS pripravljal in 
vodil seminarje, bil sem marker na številnih domačih in 
mednarodnih tekmah, med drugim tudi na svetovnem prvenstvu v 
šolanju psov, sem tudi soavtor priročnika o šolanju službenih psov. 
Zaradi poklicnih in družinskih obveznosti sem se konec 
devetdesetih let prenehal na opisan način aktivno ukvarjati s 
kinologijo, vendar sem preko kolegov in kinoloških prijateljev, 
predvsem pa preko svojih psov kljub temu z njo ostal vse do danes 
v neposrednem stiku. (Skoraj)  odrasla otroka in pozitivne 
spremembe pri opravljanju mojega osnovnega poklica mi danes 
dopuščajo, da lahko slovenski kinologiji ponovno posvetim več 
časa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAM DELA KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE V 

NASLEDNJEM MANDATNEM OBDOBJU 

 

UVOD 

 

Mnogi med vami menite, da je pred nami zgodovinski trenutek, 

ko se moramo skupaj odločiti, kakšna bo nadaljna usoda naše 

skupne Kinološke zveze Slovenije. Kot je zapisal Miroslav Zidar:  

“Osemdeset let neke organizacije ni koledarsko naključje, temveč 

sad nesebičnih prizadevanj nekaterih posameznikov,ki niso živeli 

in delali le zaradi svojih lastnih interesov, temveč so imeli posluh 

tudi ali predvsem za skupne strokovne in nacionalne cilje, 

osredotočeno na kinološko področje.” 

 

Sedaj je trenutek, da se odločimo, po kakšni poti bo šel razvoj 

zveze - ali se bo dopustila divja privatizacija ali pa bo šel razvoj v 

smeri demokratizacije in decentralizacije. kjer bodo posamezniki 

in organi zveze odgovorno izpolnjevali svoje obveze do zveze v 

cilju za dosego zastavljenih ciljev. 

  

Potrebno bo veliko volje in energije, da se izvede reorganizacija s 

težnjo po večji strokovni in tudi delovni ućinkovitosti. Priprava 

programov razvoja in strategij mora biti prioriteta novega 

vodstva. V novem upravnem odboru morajo biti enakopravno 



 

 

zastopana vsa področja kinologjie, predstavljati pa jih morajo 

pošteni, pokončni in strokovno ustrezno podkovani posamezniki. 

Le tako bomo skupaj  zmogli prebroditi krizo sedanjega trenutka 

in še več – zmogli bomo zagotoviti napredek in razvoj Kinološki 

zvezi Slovenije ter ji povrniti ugled doma in v svetu. 

 

Vse to je možno če se odločimo za pravo pot – pot, ki jo 

zagovarjam tudi sam in ki pelje v strokovno, ljubiteljsko, 

demokratično in transparentno organizacijo. Brez učinkovite 

podpore predsednikov članic Kinološke zveze Slovenije ne bo šlo. 

Skupaj se bomo odločili, katere prioritete si bomo zadali in 

katere programe in strategije bomo uresničili za dosego 

skupnega cilja razvoja in napredka vseh vej kinologije – edino 

temu cilju pa lahko služi Kinološka zveza Slovenije kot krovna 

nacionalna organizacija. 

GLAVNE TOČ KE PROGRAMA:  

 

VZREDITELJI  

 

Ne smemo pozabiti na naše člane v bazi - aktivne vzreditelje v 

lovski in športni kinologiji, tekmovalce v vseh športno in lovsko 

kinoloških disciplinah,ves strokovni kader, ki je že doslej ogromno 

prispeval k razvoju slovenske kinologije . 

 

Vzreditelji so temelj vseh kinoloških aktivnosti, brez odogvornih 

vzrediteljev ne morejo obstati niti klubi niti društva. Ker živimo v 



 

 

času, ko se veliko poudarka daje na zdrave živali, je naš skupni 

cilj vzrediteljem nuditi podporo,da bodo mladiči slovenskih 

vzrediteljev po kvaliteti in zdravju vsaj konkurenćni tistim iz 

tujine, če ne še bolj kvalitetni. Potrebno jim bo nuditi pomoč z 

izobraževanjem in seznanitvami z dosežki genetike in 

veterinarske medicine. Posebna komisija bi se lahko ukvarjala 

izključno z potrebami vzrediteljev in vzreje. 

 

Kvalitativni znak SQ Slovenian Quality mora postati sinonim tudi 

za odlične slovenske vzreditelje. 

 

V okviru Kinološke zveze Slovenije in VURS-a bi lahko podeljevali 

naziv »Dober vzreditelj« (ta naziv bi vzreditelji lahko pridobili na 

podlagi odgovorne vzreje in skrbi za pse ter strokovnega 

pregleda komisije, imenovane s strani Kinološke zveze Slovenije 

in VURS-a). 

 

Kinološka zveza Slovenije lahko bodočim kupcem svetuje nakup 

mladičev pri vzrediteljih z nazivom »Dober vzreditelj«, s tem se 

dodatno vzpodbuja kvalitetna vzreja. 

 

Možnost brezplačne objava psarn oz. vzrediteljev z nazivom 

»Dober vzreditelj« na spletni strani Kinološke zveze Slovenije in 

podobne akcije v smeri podpore in promocije kvalitetne vzreje 

lahko bistveno pripomorejo k zadanim ciljem. 

 



 

 

Sprejeti je treba tudi vse potrebne ukrepe za preprečevanje 

goljufij pri vzreji in preprodaji psov. 

 

Posebna skrb se bo seveda vseskozi namenjala vzreji slovenskih 

avtohtonih pasem. 

 

ODPRTOST IN RAZVOJ TER JAVNOST IN TRANSPARENTNOST 

 

V Sloveniji je še vedno prisotna različna regionalna razvitost 

kinologije, ki je pogojena z mnogimi faktorji. Eden pomembnih 

ciljev novega vodstva mora biti ustvarjanje pogojev skladnega 

regionalnega razvoja vseh celic kinologije, od lokalnih društev 

LKDjev in klubov. Proces mora teči v smeri decentralizacije in ne 

obratno. Vodstva društev in klubov se morajo aktivno vključiti v 

razvojne procese zveze, saj lokalni in regionalni razvoj hkrati tudi 

pomeni razvoj na nivoju zveze. 

 

Da bi lahko zagotovili rast in razvoj kinologije, moramo biti 

odprti za nove ideje in nove pristope, ki hkrati pomenijo tudi 

nove priložnosti. Pomemben dejavnik, na katerem moramo 

graditi od prvega trenutka, ko bo novo vodstvo pričelo z delom, 

je povrnitev medsebojnega zaupanja, kar je ključni faktor za 

dobro delujočo nacionalno kinološko organizacijo. 

 

S tem namenom je treba zagotoviti dosledno spoštovanje 

sklepov Skupščine KZS, saj se je v zadnjih letih že dogajalo, da se 



 

 

je sklepe Skupščine KZS, kot najvišjega organa Kinološke zveze 

Slovenije, enostavno preslišalo oziroma sprejeti sklepi niso bili 

realizirani. Vsi člani organov Kinološke zveze Slovenije se 

moramo zavedati, da je Skupščina najvišji organ in da je 

dosledno spoštovanje in izvajanje sklepov Skupščine KZS 

temeljna predpostavka za zakonito delo zveze.  

 

Dosledno bomo zagotavljali javnost dela organov KZS, v skladu s 

Statutom KZS. 

 

Popolna transparentnost finančnega poslovanja KZS in 

zagotovitev nemudnega vpogleda v poslovanje vsakomur, ki 

izkaže za to legitimen interes, je prav tako eden ključnih 

dejavnikov za povrnitev zaupanja v vodstvo KZS. 

 

SPLETNA STRAN, RODOVNA KNJIGA IN OSTALE POMEMBNE 

INFORMACIJE                  

 

Spletna stran Kinološke zveze Slovenije se je v preteklem 

mandatu izboljšala, vendar še vedno ni prijazna do uporabnika, 

predvsem ne do vzrediteljev. Kot prvi projekt bi bila potrebna 

objava rodovne knjige na spletni strani. Vpogled v posamezne 

dele rodovne knjige bi bil dovoljen s akreditacijo, za katero bi 

uporabnik zaprosil Kinološko zvezo Slovenije. Osnovni podatki bi 

bili na voljo vsem uporabnikom. Spletna stran bi morala 

promovirati listo vzrediteljev, ki so pod okriljem Kinološke zveze 



 

 

Slovenije prejeli naziv »Dober vzreditelj« Omogočila bi tudi on-

line prijavo na vzrejne preglede in ocene zunanjosti, kateri so 

organizirani s strani klubov oz. vzrejnih komisij, preiskušnje, 

razstave, itd. Na njej bi bil dostopen seznam kinoloških sodnikov 

z vsemi pripadajočimi podatki.  

 

Zasnovala bi se spletna aplikacija, s katero bi omogočili točnost 

in preglednost podatkov o opravljenih dejavnostih. Program bi 

moral biti zasnovan tako, da bi lahko z vpisom SLR številke 

pridobili vse potrebne podatke o določenem psu/psici (vzrejni 

pregled, ocena zunanjosti, šolanje, šampionati, opravljeni 

zdravniški testi, itd.) 

 

RAZSTAVE 

 

Razstave psov so pomembna dejavnost vsake kinološke 

oganizacije iz večih vidikov. Z razvojem informacijskega sistema 

se je ta dejavnost v marsičem poenostavila, vendar bo potrebno 

še naprej delati na poenotenju in poenostavitvi procesov, sistem 

mora bit moderen in učinkovit, to pa zahteva sodobne pristope 

in prilagoditev situaciji v svetu. 

 

Razmisliti bo treba v smeri, da se klubom prepusti možnost 

organizacije več kot ene specialne oz. klubske razstave letno. 

 



 

 

Zavzemali se bomo za nižje cene prijavnin na razstave v okviru 

KZS (predvsem takrat, ko se v okviru CACIB-a odvijajo tudi 

specialne oz. klubske razstave – tudi tukaj je pomembno 

sodelovanje in dogovor med KZS in klubi). 

 

ŠPORTNA – DELOVNA KINOLOGIJA 

 

Trudili se bomo za promocijo in podporo vzgoji in šolanju psov 

na vseh ravneh in področjih dela, preverili se bodo obstoječi 

sistemi šolanj in tekmovanj ter po potrebi uveljavile spremembe 

sistema tako v smeri množičnosti, kot na drugi strani v smeri 

doseganja vrhunskih tekmovalnih rezultatov na domači in 

mednarodni ravni. 

 

Pri tem bo pomembna skrb za izobraževanje vseh strokovnih 

delavcev KZS na vseh ravneh, kot tudi skrb za skladen regionalni 

in lokalni razvoj članic KZS. 

 

Vse športno – delovne discipline bodo s strani vodstva in 

strokovnih organov KZS deležne enake pozornosti. Strokovni 

organi – komisije na tem področju bodo uživale avtonomijo in 

imele zagotovljeno podporo s strani vodstva KZS. 

 

Pripravili bomo kodeks etike za zaščito psov pred zlorabami na 

področju šolanja.  

 



 

 

 

LOVSKA KINOLOGIJA 

 

Lovska kinologija je integralni del Kinološke zveze Slovenije že iz 

zgodovine in tako mora ostati tudi v bodoče. Zveza mora z vso 

resnostjo posvetiti pozornost razvoju lovske kinologije. Potrebna 

je resnost, pogum in odločnost, še zlasti pri zahtevku za revizijo 

procesa priznanj slovenskih avtohtonih lovskih pasem.V bodoče 

bo potrebno tudi med lovskimi vzreditelji širiti zavest o 

odgovorni vzreji in lastništvu lovskih pasem. 

 

 

 

 

 

STROKOVNE SLUŽBE KZS - PISARNA 

 

Pisarna KZS mora ostati in biti servis, ki je na voljo članicam 

vedno,  ko jo potrebujejo. Potrebno bo poskrbeti za 

reorganizacijo strokovne službe, s težnjo po večji delovni in 

stroškovni učinkovitosti. Skrb za finančno stabilnost zveze mora 

biti prioriteta vodstva in vseh zaposlenih, z novimi programi in 

inovativnostjo pa je treba poskrbeti za dotok finančnih prihodkov 

zveze. 

 

PREDPISI KZS IN INSTITUCIONALNI RAZVOJ  



 

 

 

Vse interne predpise KZS je treba najprej pregledati, nato pa 

uskladiti, tako med seboj, kot s Statutom KZS in z veljavno 

zakonodajo.  Nekateri predpisi so potrebni temeljite prenove. 

Interna pravila KZS naj bodo kratka, jasna, logična, strokovno 

utemeljena in med seboj usklajena. 

 

Vzpostaviti moramo pogoje za uspešno sodelovanje in partnerski 

odnos z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, ki je 

naše resorno ministrstvo. hkrati pa tudi z Veterinarsko upravo 

Republike Slovenije. Kinološka zveza Slovenije mora biti prvi 

partner, kadar je govora o odgovorni vzreji psov, obdavčevanju, 

komunalnih problemih. Te institucije moramo prepričati, da nas 

sprejmemjo kot verodostojne partnerje, zlasti kar se tiče priprave 

in izvedbi zakonodajnih postopkov iz kinološega področja  

varstva živali, skratka povsod ,kjer je govora o tako o 

čistopasmeskih rodovniških pseh, kot tudi o nerodovniških 

živalih.  

 

Sodelovanje z Ministrstvom za Obrambo RS in posledično z 

Upravo za zašćito in reševanje, predvsem kar se tiče reševalnih 

psov, je zelo pomembno in ga kaže negovati naprej. Tudi z 

Ministrstvom za notranje zadeve je potrebno obnoviti dobro 

prakso iz preteklosti, po potrebi pa vključiti tudi ostale državne 

organe.   
 

 



 

 

 

 

 

ETIKA V KZS 

 

Opravili bomo temeljit pregled in revizijo dosedanjega poslovanja 

KZS in KZS d.o.o. ter na podlagi ugotovitev izvedli ustrezne 

ukrepe za odpravo morebitnih nepravilnosti. Pripravili bomo 

etični kodeks za funkcionarje in strokovne delavce KZS s 

posebnim poudarkom na preprečevanju navzkrižja interesov in 

zlorabe kinološke funkcije v zasebne in koristoljubne namene.                                                                            
 
                                                                                                

Ljubljana, dne 14.2.2014 
 

                                                                                                                       
Boštjan  Penko                                                                                      


