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Pobudnik je bil Dušan...na sodniški večerji po klubski razstavi italijanskega hovawart kluba (2.6.2013), 
so naju gostitelji začudeno vprašali, da kako to, da smo hovawarti v Sloveniji še vedno pod molos 
klubom...da še edini v Evropi, kjer se hovawarti vzrejajo, nimamo svojega pasemskega kluba...oba 
sva ostala brez besed in se dokončno zavedla, da bo nekaj v tej smeri potrebno narediti.  
To je bilo na isti večer, ko je bil pri nas piknik sekcije za hovawarte.  
............... 
V juliju smo se prvič sestali vsi, ki tudi v kinološki javnosti smemo in moramo zagovarjati 
organiziranost pasemskega kluba: vsi aktivni registrirani vzreditelji, ki smo že imeli vsaj eno leglo. Kot 
takšni smo dostojen in enakovreden sogovornik komurkoli iz kinološke javnosti, ki o teh zadevah na 
koncu tudi odloča. Seveda zgolj peščica zanesenjakov ne predstavlja nič, če za sabo nima podpore 
širše baze. Tega smo se takrat zelo dobro zavedali in zato smo že od samega začetka delovali 
izključno kompromisno in soglasno v vsakem našem koraku, ki smo ga storili v tej smeri. 

Naše aktivnosti do ustanovitve kluba: 
- prva pobuda je bila podana konec junija in v času do prvega sestanka podpisano pismo o nameri, ki 
sta ga podpisala tudi Branka in Milan Ropret, ki pa pri nadaljnih aktivnostih potem nista sodelovala. 
- 11. julija 2013 smo se vsi sestali in določili osnove delovanja , med drugim tudi to, kdo bo 
predsednik takšnega kluba: zaradi nepristranskosti delovanja ne sme biti nihče izmed vzrediteljev in 
predlagano je bilo ime, ki smo ga vsi podprli. To je bil od vsega začetka naš skupni kandidat, kandidat 
za prvega predsednika kluba. 
- 23. septembra 2013 smo pregledali in dorekli osnovni dve listini za klub, ki sta nastali čez poletje in 
sicer statut in osnutek vzrejnega pravilnika ter se dogovorili za datum ustanovne skupščine. 
- 21.10.2013 se je zgodila Ustanovna sklupščina; izmed nas smo izbrali ustanovnega predsednika in 
določili ustanovni upravni odbor. Zgolj zato, ker sem osebno imela takrat že status mednarodne FCI  
sodnice in ker je Suzana hkrati še vedno bila predsednica sekcije pri SKVPM, sem do prvih volitev to 
funkcijo prevzela jaz. Kasneje se je predvsem v pogovorih z klubom SKVPM izkazalo, da je bila to zelo 
spretna in praktična poteza, ki je klubu le koristila. 

 8.11.2013 – pri UE v Celju registriran Klub ljubiteljev pasme Hovawart s krajšim imenom Hovawart 
klub Slovenije: ustanovitelji Suzana in Andrej Puc, Dani in Tanja Čas, Vesna Zaplotnik, Tanja Bele 
Pavišič in Tea Pavišič, Bojana in Igor Razpotnik ter Dušica in Dušan Bučer. 

Naše aktivnosti  po nastanku kluba: 
- kot ustanovni člani kluba smo se nato sestali še trikrat, da smo dorekli še ostale formalnosti, 
potrebne za delovanje kluba; prvič v nadaljevanju - takoj po ustanovni skupščini, nato 16.12. in 
6.1.2014. 
- 25.1.2014 smo klub prvič javno predstavili vsem lastnikom hovawartov – v Velenju (organizacijo je 
prevzela Suzana Puc), to je bilo zadnjič v okviru Sekcije za hovawarte pri SKVPM. Suzana Puc je v 
naslednjih dneh omenjenemu klubu poslala pisno odstopno izjavo z mesta predsednice sekcije.  
- v februarju 2014 smo pričeli načrtovati prvo klubsko prireditev, spletno stran in internetni naslov – 
sestali smo se 10. februarja. 
- marec 2014;  
10.3. - smo se vnovič sestali in intenzivno pripravljali na udeležbo na skupščini SKVPM, kjer je bilo 
potrebno predstaviti naše želje in pojasniti nastalo situacijo ter pridobiti podporo, da se 
preoblikujemo in v KZS, v skladu z njenim statutom,  včlanimo kot  pasemski klub za hovawarte;                                                                                           
23.3. 2014 – udeležba na skupščini SKVPM; člani in vodstvo SKVPM so nam izrekli  absolutno soglasje 



in podporo na naši poti preoblikovanja v samostojen pasemski klub in to zapisali v enega izmed 
sklepov skupščine, česar smo bili zelo veseli. Simbolično smo predali vse odstopne izjave članov 
sekcije in se zahvalili za razumevanje in podporo ter se poslovili. 
V marcu je pričela delovati tudi naša nova spletna stran: www.hovawart-klub.si  
- 12.4.2014; smo imeli prvo klubsko prireditev: izobraževanje na temo  »igra s psom« v sodelovanju z 
inštruktorji iz Alfakan-a. 
- 30.5.2014; na CAC razstavi v Hrušici smo našo pasmo odmevno predstavili, prvič je sodila naša 
sodnica, naša članica in vzrediteljica, Bojana Razpotnik. 
- 10.6.2014; smo imeli zadnji sestanek pred volilno skupščino in počitnicami. Dorekli smo še zadnje 
podrobnosti o današnjem dogodku. Soglasno smo sprejeli ponudbo pisarne KZS, da v januarju 2015 
pod njihovim okriljem organiziramo prvo specialno razstavo za hovawarte. Za to smo pridobili 
finskega sodnika, ki v finskem hovawart klubu že 25 let vodi vzrejne klubske zadeve in je izvrsten ter 
nevtralen poznavalec naše pasme. Že sedaj vsi vljudno vabljeni!  

Medtem smo mnogo zadev konstruktivno reševali preko mailov in ob tej priliki se vsem iz 
ustanovnega UOja zahvaljujem za sodelovanje; Suzani kot nekdanji in zadnji predsednici sekcije in 
Andreju Puc, Tanji Čas, Bojani in Igorju Razpotnik, Vesni Zaplotnik, Tei Pavišič ter naši tajnici Tanji 
Bele Pavišič, ki  je pri administracijskih opravilih vedno ažurno urejevala vse potrebno. 

Ob koncu bi dodala še, da smo vsi ustanovitelji le amaterji...včasih nam kdo očita, da smo predvsem 
v vzrejnih zadevah profesionalci...smo daleč od tega, saj v aktivnosti s svojimi hovawarti vlagamo 
ogromno svojega prostega časa in denarja, si širimo svoje znanje na poteh po tujini in ga skušamo 
preko kluba, ki smo ga skupaj ustanovili za vse nas, deliti z vami.  
Vse izključno v dobrobit pasme in ne zato, ker bi bili kakšni profesionalci!  
 
Smo se pa naloge lotili odgovorno in zavzeto, želimo slediti smernicam pasemskih klubov za 
hovawarte, predvsem iz  Nemčije in Avstrije. Želimo biti vzor ostalim in v odnosu do predstavnikov iz 
matičnega kluba naše pasme – RZV/VDH ohraniti ugled, ki smo si ga z našim načinom pristopa do 
hovawarta tudi pridobili.  

V upanju, da boste sledili našim vzgledom, naj ob koncu v imenu ustanoviteljev povdarim, kar večina 
med vami že ve: tudi mi imamo svoje hovawarte predvsem za svoje veselje in ne v kakšne 
komercialne namene! Zato imamo vsak svoje službe. 
 

In tako je prišel čas, da klub predamo novemu vodstvu, za katerega ustanovitelji upamo, da bo enako 
zavzeto nadaljevalo naše delo. Vse skupaj nas čaka še veliko truda, da bo klub zaživel v vseh svojih 
nalogah. 

 

 

Celje, 21.september 2014                                                            Dušica Bučer, ustanovna predsednica 

http://www.hovawart-klub.si/

