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1217 Vodice 
 
NADOMESTNE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA KZS 
KANDIDATURA ZA MANDATARJA 
 
Spoštovani, 
vlagam kandidaturo za mandatarja na nadomestnih volitvah za predsednika KZS. 
 
Rojen sem 9.5.1962 v Sremski Mitrovici, živim in delam v Mariboru, sem oče dveh otrok. Po 
poklicu sem arhitekt, magister tehničnih znanosti na področju arhitekture in urbanizma, 
specializiran za zaščito in revitalizacijo gradbene dediščine. Sem tudi profesor arhitekture in 
urbanizma na višješolskih programih. Govorim angleško, francosko, nemško, srbsko-hrvaško in 
pasivno rusko. Politično in strankarsko sem neopredeljen, osebnostno nekonflikten. 
 
V slovenski kinologiji sem aktiven že 19 let. Sem mednarodni sodnik za ocenjevanje zunanjosti 
psov celotnih FCI skupin: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 in 10 ter sodnik za junior handling. 
Sem član več vzrejnih komisij (za terierje, hrte, dobermane, šnavcerje in pinče, hovavarte, 
nemške doge in komisije za junior handling) in upravnega odbora Slovenskega kluba za 
terierje ter prireditvenega odbora razstav CACIB Maribor in Pohorje. Nikoli nisem bil član ne 
upravnega ne nadzornega odbora KZS. Prav tako nikoli nisem bil kaznovan niti 'v nemilosti'. 
Na kinološkem področju nikomur ne dolgujem usluge, ne gojim zamer in nimam deklariranih 
sovražnikov. 
 
Pogosto sodim na razstavah od Avstralije do severne Amerike, večkrat sem bil povabljen, da 
predavam kinološko tematiko (Južna Afrika, Kitajska). Z osebnim angažiranjem in s kolegi iz 
Slovenskega kluba za terierje sem dosegel, da je Interra (svetovno teriersko združenje) zaupala 
Sloveniji in SKT organizacijo Interra razstave leta 2017. 
 
Menim, da v tej prelomnici razvoja in obstoja KZS lahko veliko prispevam k ureditvi Zveze, 
njenega pomena in ugleda doma in na tujem, k izboljšanju odnosov znotraj nje, k pomiritvi 
nastalih konfliktov, k modernizaciji njenega funkcioniranja v duhu časa, ter k splošnemu dvigu 
nivoja medsebojne komunikacije in širšega negovanja kinološke kulture.  
Moj motiv je, da se KZS v neizprosnih pogojih sodobnega časa še bolj približa svojim članom, s 
preoblikovanjem v demokratično, dinamično, človekoljubno in interaktivno platformo za 
najboljše in nemoteno izražanje plemenitosti bližine človeka in psa – brez zamerljivosti, 
nizkotnosti, revanšizma, egoizma, ustrahovanja in manipulacij. Življenje danes veliko ljudem 
prinaša preveč težav in grenkobe; kinologija naj bi pomagala kot kontrautež, ki bo kazalec 
kakovosti življenja obrnil (so)človeku v prid. Spoštujem dosežke vseh dosedanjih vodstev in 
sem pripravljen biti predsednik mednarodno še bolj uveljavljene in doma bolj prepoznavne 
KZS, v kateri bodo vsi njeni člani in organizacije enakopravni in enako cenjeni, s predanim 
zavedanjem o možnostih, ki jim jih Zveza ponuja za lažje doseganje njihovih kinoloških ciljev in 
hotenj. Ne glede na medsebojne razlike, pripadnost in barvo, v enem pa vsi kinologi ostajamo 
neomajno enotni: za nas je pes kralj živali.  
 
V Mariboru, 12.2.2014 
Branislav Rajić 
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Branislav Rajić - Program dela KZS za mandatno obdobje 2014-2018 

1. Normalizacija klime in odnosov znotraj KZS. 

Vzpostavitev: 
• poslovanja v skladu s Statutom KZS in Zakonom o društvih, 
• demokratičnega delovanja vseh struktur KZS, 
• povezave vseh posameznikov in vseh generacij slovenske kinologije v mrežo 

dobromislečih ljudi, ki bi jim KZS bila platforma za doseganje želenih ciljev v kinologiji 
in skupni imenovalec, ki jim to omogoča bolj, kot če bi delovali kot posamezniki, 

• vpeljava 'dnevov odprtih vrat KZS' (tedensko) z izbranimi tematskimi poudarki oz. 
splošnega dviga odprtosti zveze svojim članom, 

• redni kontakti in obiski predsednika vseh klubov in društev KZS, ki za to izkažejo 
interes, 

• bolj interaktivne spletne strani KZS z uvedbo 'bloga' – odprtega portala za 
nesankcionirano izmenjavo mnenj vseh zainteresiranih, 

• takojšnja objava vseh zapisnikov sestankov na spletnih straneh, 
• predvajanje pomembnih sestankov in skupščin na spletu, 
• prizadevanje za vzdržno nego spoštljivega odnosa med vsemi člani KZS vključno z 

bivšimi predsedniki, saj so bili demokratično izvoljeni in predstavljajo del zgodovine 
KZS.  
 

2. Popolna reorganizacija KZS 

• Poudarek na izboljšavi pogojev dela in povečanju samostojnosti: lovske kinologije, vseh 
disciplin in vseh komisij KZS. 

• Priprava in izpeljava novega Statuta KZS, novelacija vseh pravilnikov. 
• Strukturiranje organizacije KZS v smislu absolutno enake veljave vseh vej kinologije. 
• Prevetritev vseh komisij KZS na podlagi strokovnosti in izpeljave anket. 

 
3. Vrnitev vseh odvzetih sodniških licenc 

• Posthumna rehabilitacija Rajka Rotnerja. 
• Odprava diskriminatornega Pravilnika o sodniški licenci. 
• Nuditi možnost sodelovanja vsem, ki so se že ali se nameravajo prizadevati za dobro 

KZS. 
 

4. Izpeljava finančno materialne reorganizacije poslovanja KZS 

• Popolna transparentnost poslovanja. 
• Poslovanje na podlagi natančnejših planov potrjenih iz strani baze KZS. 

 
5. Dvig avtonomnosti lovske kinologije 

• Samostojno odločanje o lovsko-strokovnih zadevah, o izobraževanju lovsko-kinološkega 
kadra in sodnikov. 

• Samostojna organizacija razstav lovskih psov. 
• Izpeljava svojih programov z lastnimi finančnimi sredstvi v cilju zaustavitve padajočega 

trenda lovske kinologije. 
 

6. Poskus vrnitve Sloveniji avtohtonih pasem psov 

• Obnovitev vseh postopkov za preklic nepravičnih odločitev FCI pred desetletjem, ko 
smo zgubili nekaj avtohtonih pasem. 

• Na FCI ni več ljudi, ki so takrat odločili mimo konkretnih dokazov in v tem vidim 
možnost, da pridobimo nazaj to, kar je naše. Ob tem, v izogib mednarodnim konfliktom, 
ne izključujem možnosti, da pasme delimo z drugimi državami, ki si jih sedaj lastijo. 
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Takšen pristop bi KZS lahko opredelil kot vodilno tovrstno zvezo v regiji v luči sodobnih 
tendenc povezovanja. 
 

7. Dokončanje obnove poslovnih prostorov KZS kakovostno in cenovno ugodno  

• Sem arhitekt s 27 let izkušenj na gradnji in obnovi najrazličnejših objektov. 
• Razrešitev dilem v zvezi z začetim projektom prenove stavbe KZS v Vodicah. 

 

8. Afirmacija in ustvarjanje prisotnosti KZS in kinologije v slovenski javnosti 

• Razvoj in širitev ponudbe odlično oblikovanih izdelkov, svojevrstne 'kolekcije KZS' v 
sodelovanju s priznanimi oblikovalci, ki bo prepoznavnost KZS poudarila s pomočjo 
visokega nivoja butične kakovosti dizajna. 

• Dogovor z nacionalno ali drugo TV mrežo o mesečni TV oddaji, ki jo moderira KZS. 
• TV predvajanje finala pomembnih razstav oz. tekmovanj 
• Približati agility šolam in z Ministrstvom za šolstvo doseči, da se šolski športni dan 

lahko izvaja tudi na parkurih in terenih kinoloških društev. 
 

9. Dvig mednarodnega ugleda KZS: 

• na področju športnih disciplin in šolanja, 
• na področju razstav psov. 
• Promoviranje državnih reprezentantov in sodelovanje na prireditvah najvišjega nivoja 

po svetu 
• Kandidatura KZS za organizacijo svetovne oz. evropske razstave v bližnji prihodnosti 
• Slovenski sodniki iz vseh kinoloških disciplin so visoko cenjeni v tujini – zato je treba 

okrepiti njihovo vlogo ambasadorjev slovenske države in kinologije. 
 

10.  Finančna podpora članstvu iz strani KZS: 

• članicam in projektom, ki bodo prispevali k napredku slovenske kinologije, 
• vsem društvom in klubom v postopku potegovanja za pridobitev organizacije svetovnih, 

evropskih in ostalih pomembnih prireditev in tekmovanj v njihovi disciplini, 
• uvedba polovične letne članarine za novoustanovljena društva in klub,e 
• odobritev možnosti obročnega plačila pristojbin klubom in društvom v primeru slabšega 

finančnega stanja. 
• Iniciativa pristojnim ministrstvom in vladi za spremembo zakonodaje, da bi lastniki 

psov registriranih pri KZS imeli nižje cene obveznega cepljenja in nižjo stopnjo 
napovedanega davka na pse. 

• Poskus dogovora z združenjem zavarovalnic, da bi lastniki psov registriranih pri KZS 
imeli nižje zavarovalnine zavarovanj psov. 
 

11.  Optimizacija stroškov in visoka modernizacija informatike 

• Uvedba on-line razstavnih katalogov za tablice in pametne telefone ter posledično 
primerno znižanje prijavnin na razstave. 

• Uvedba spletne izdaje »Kinologa«, on-line rodovne knjige, prijave paritev, prijave legel 
in on-line plačil. 

• Nadgradnja spletnih strani KZS za pametne telefone. 
• Popolna digitalna komunikacija KZS in njenih članic. 
• Uvedba digitalnih podpisov vseh, ki v kinologiji podpisujejo dokumente. 
• Samodejna potrditev doseženih prvaštev. 
• Uvedba računalniške obdelave in zapisovanja ocen na prireditvah in možnost 

takojšnjega ogleda rezultatov na svetovnem spletu. 
• Izpeljava on-line anket z namenom, da članstvo poda konkretne predloge za izboljšavo 

dela in organizacije KZS. 
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12.  »Kinolog« 

• Uvedba »podlistka«, ki bi ga v vsaki številki urejal drugi gostujoči urednik – možnost, 
da se na pilot projektu izkaže vsak, ki ga to področje zanima. 

• Ciljana izbira in predstavitev doajenov slovenske kinologije z namenom trajnega zapisa 
njihovih dosežkov. 
 

13.  Kraški ovčar 

• Vrnitev pristojnosti vzrejne politike matičnemu klubu, saj je delo, ki ga že leta 
opravljajo, neprecenljivo. 

• Ozaveščanje šolske mladine o kraševcu, organizacija živih nastopov kraševcev po 
šolah. 

• Doseganje dogovora z Ministrstvom za šolstvo, da pasma pride v kurikulum predmeta 
biologija v osnovnih šolah. 
 

14.  Povečanje števila vzrediteljev, razstavljavcev in tekmovalcev ter članstva klubov in društev pod 

okriljem KZS 

• Uvedba (digitalne) 'kartice vzreditelja', ki bo omogočala ugodnejši nakup hrane, 
opreme in veterinarsko skrb vzrediteljem -  KZS bi ponudnike promovirala v svojih 
medijih. 

• Pogodbe s sponzorji o participaciji pri prijavninah za prireditve in o popustih za člane 
KZS na blago in storitve v njihovi domeni. 

• Podpora društvom in klubom za organizacijo predavanj z vrhunskimi predavatelji na 
želeno temo. 

• Pomoč vsem društvom in klubom v postopku potegovanja za pridobitev organizacije 
svetovnih, evropskih in ostalih pomembnih prireditev in tekmovanj v njihovi disciplini. 
 

15.  Dvig atraktivnosti razstav in drugih prireditev pod okriljem KZS 

• Uvedba prakse kratkih predstavitev zmagovalcev iz drugih kinoloških področij med BIS 
programom razstav psov, kar bi javnosti bolj približalo čim širšo pahljačo kinoloških 
disciplin. 

• Brezplačna udeležba zmagovalcev CACIT tekmovanj, agility tekmovanj in reševalnih 
psov ter psov vodnikov slepih in terapevtskih psov na razstavah pod okriljem KZS. 

• Izpeljava demonstracijskih seminarjev za lovce o razstavljanju in pomenu ocenjevanja 
psov.  

• Odpiranje možnosti novim prirediteljem, da organizirajo razstave, tekmovanja in smotre 
pod okriljem KZS. 

 


