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Drage kinologinje in kinologi, 
»In potem se je zgodil koronavirus«

Kinološka Zveza Slovenije je v preteklih letih doživljala težke 
čase, ki so jo porinili na eksistenčni rob.

V preteklem letu smo se skupaj lotili naloge saniranja stanja in 
bili smo na dobri poti okrevanja tako v finančnem kakor tudi 
upravnem in strokovnem smislu. Decembra meseca se je poja-
vil virus (SARS - CoV-2 ), ki je samo v pičlih treh mesecih parali-
ziral ves svet.

Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 razgla-
sila pandemijo. Število okuženih se je po vsem svetu povzpelo 
na več kot milijon primerov, umrlo je več kot 50.000 ljudi, v kri-
tičnem stanju je več kot 38.000 oseb. Trenutno stanje v Sloveniji 
je 934 okuženih in 20 mrtvih (na dan 3. 4. 2020). To so številke, ki 
nas lahko zelo skrbijo, še posebej, ker je prihodnost negotova in 
se bojimo trajanja tega stanja.

Zavedajoč se nevarnosti tega novega virusa smo vas o tem pr-
vič obvestili na spletni strani KZS že 28. februarja, in sicer o prvih 
preventivnih ukrepih NIJZ (www.nijz.si), od takrat naprej pa se 
obvestila kar nizajo. Zelo nam je mar za zdravje slehernega od 
nas, kajti kljub socialni distanci bomo lahko le skupaj zdravi 
prebrodili to novo negotovo krizno obdobje.

Bolezen COVID-19 lahko doleti slehernega od nas, in kot vemo 
iz medijev ter poročil, je najbolj ogrožena starejša populacija, ki 
je tudi v naših vrstah močno zastopana. Ne glede na omejitve, 
ki nam jih je Vlada predpisala z različnimi ukrepi, smo še vedno 
v situaciji, ko lahko opravljamo sprehode s svojimi psi, v nekate-
rih državah niti to več ni mogoče.

Kako velik pomen imajo naši psi v kriznih časih za osamljene 
ljudi, poudarjajo psihologi in sociologi, ki pravijo, da je s psi laž-
je prebroditi krizo osamljenosti. Zelo pa se bojimo, da bo mar-
sikateri pes ostal sam in brez oskrbe, če bodo lastniki zboleli in 
bodo primorani iti v hospitalizacijo. Azili po Sloveniji so ponudili 
svoje prostore, vendar se hitro lahko zgodi, da ne bodo zmogli 
ugoditi vsem, če bo število obolelih preveliko in posledično tudi 
psov preveč za njihove kapacitete.

Zato računam na kinološko solidarnost med nami, saj ne sme-
mo dovoliti , da bi bili zaradi te krize psi prepuščeni ulici. K sreči 
se to pri nas še ne dogaja, v tujini pa se potepuški psi že pojavlja-
jo v večjem številu. Vsi pogrešamo dnevne aktivnosti z našimi 
psi zaradi omejitev, še najbolj pa so v negotovosti vzreditelji, ki 
imajo legla.

V obvestilu št. 4 z dne 17. 3. 2020 smo na KZS javnost obvestili 
o odpovedi prireditev, ki ste jih društva in klubi načrtovali za le-

tošnjo pomlad, zato bo v tem obdobju razen kinološke nastala 
tudi velika finančna škoda, tako za društva in klube kot posle-
dično tudi za Zvezo.

Vemo, da bo slovensko gospodarstvo utrpelo velikansko ško-
do in zelo nas skrbi tudi povirusni efekt, ker nas sili v negotovo 
prihodnost. Vlada s koronazakonom skuša omiliti posledice v 
gospodarstvu, a bojimo se, da se bomo znova znašli na eksi-
stenčnem robu. A v prvi vrsti si želimo, da naše zdravje ne bi bilo 
ogroženo in da bi se povrnili v stanje pred razglasitvijo pande-
mije, čeravno se zavedamo, da se bo ves svet moral prilagoditi 
na nove okoliščine.

Tudi mednarodna kinološka federacija FCI nas poziva na do-
sledno spoštovanje nacionalnih ukrepov, solidarnost in med-
sebojno spoštovanje. Konec meseca aprila bi se morala začeti 
Svetovna razstava psov vseh pasem v Madridu, a je danes na 
razstavišču IFEMA postavljena terenska bolnišnica za paciente 
z okužbami koronavirusa.

Trenutno tudi vsi organi Zveze delujejo na daljavo in korespon-
denčno, pozitivna stran moderne tehnologije je, da nam to 
omogoča. Mnogi ste me v tem obdobju klicali ali poslali svoja 
pisna razmišljanja s predlogi, kaj storiti v danih razmerah in 
kako se obnašati, ko bo kriznega obdobja konec. Vse vas pro-
sim za strpnost in sodelovanje, naredili bomo vse, kar je v naših 
močeh, da poenostavimo poslovanje in procese, ki naj bi nam 
omogočili povrnitev ali vsaj približno povrnitev v stanje pred 
kriznim obdobjem.

Vzreja v teh časih je otežena, če že ne onemogočena, priredi-
tev ni, zato tudi klubom in društvom svetujemo take ukrepe, ki 
bodo vzrediteljem, tekmovalcem in razstavljavcem šli naproti, 
kolikor je to le mogoče.

Mnogo truda je bilo vloženo, da smo zagnali projekt Evropske 
razstave psov vseh pasem v Celju, ki je načrtovan za čas od 8. 
do 11. oktobra 2020. Srčno upam, da nam ga bo uspelo izpe-
ljati, če le ne bo kakega črnega scenarija. Začele so prihajati že 
prve prijave, toda koronavirus je tudi to za zdaj zaustavil in nas 
ogroža tudi pri tem.

Mnogi se sprašujejo, ali je prav, da v dani situaciji načrtujemo 
aktivnosti v kinologiji, ni lahko najti prave poti, toda skupaj 
bomo našli ustrezne rešitve, ko bodo to dopuščale razmere. Ne 
glede na različna mnenja in pristope se bomo odločili takoj, ko 
nam bodo razmere dopuščale in bo kriznega obdobja konec. 

Pokažimo enotnost zdaj, ko nam je najtežje, in bodimo strpni, 
pomagajmo sebi in drugim do izhoda iz teh težkih kriznih časov. 
Mnogi naši kolegi oz. kinologi po svetu, ki so zboleli in umrli za 
to boleznijo, saj trenutno še ni ne cepiva ne zdravila, nimajo več 
te možnosti. Svetovna zdravstvena organizacija WHO pravi: 
»Rešitev je lahko le skupna, dosežena s solidarnostjo in sodelo-
vanjem.«

Ostanite zdravi in spoštujte navodila ter ukrepe pristojnih, spre-
mljajte spremembe na naši spletni strani in prek drugih medijev.
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