
»PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI – Ch. SLO« 

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti ne zahteva 

tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil: 

 Pet (5) kandidatur CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 

mesecev; 

 Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi; 

 Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi; 

 Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih. 

Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi 

delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil: 

 Štiri (4) kandidature CAC SLO, s tem, da je starost psa ob zadnji kandidaturi minimalno 24 

mesecev. 

 Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi. 

 Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena na specialni razstavi. 

 Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih. 

Ker po trenutno veljavnem PSD-ju (Pravilnik o razstavah psov v Republiki Sloveniji, 7. in 8. člen) 

pasemski klubi lahko  letno organizirajo samo 1 specialno razstavo z nazivom CAC,  nov pravilnik 

omogoča organizacijo dodatne specialne razstave z nazivom CAC, za pridobitev naziva Slovenski 

prvak v lepoti. Način organizacije specialne razstave se bo prepustil samostojni odločitvi pasemskega 

kluba, ki bodo lahko izbirali med naslednjimi možnostmi: 

A) 2 x letno pasemski klub samostojno organizira specialno razstavo z nazivom CAC. V tem 

primeru zanjo veljajo ista določila in pristojbine kot za državno razstavo; 

B) 2 x letno pasemski klub organizira specialno razstavo v okviru državne ali mednarodne 

razstave. Klub sam izbere organizatorja in z njim sklene dogovor o medsebojnem sodelovanju 

(finančne in logistične postavke). Osvojena kandidatura CAC v okviru državne ali mednarodne 

razstave velja za osvojeno kandidaturo na specialni razstavi; 

C) 1 x letno pasemski klub samostojno organizira specialno razstavo z nazivom CAC in 1 x letno v 

okviru državne ali mednarodne razstave. Klub sam izbere organizatorja in z njim sklene 

dogovor o medsebojnem sodelovanju. V tem primeru je pasemski klub dolžan poravnati 

pristojbino KZS samo za samostojno organizirano specialno razstavo. Osvojena kandidatura 

CAC v okviru državne ali mednarodne razstave velja za osvojeno kandidaturo na specialni 

razstavi; 

Specialno razstavo lahko organizira izključno pasemski klub, ki je član KZS. V primeru obstajanja 

sekcije in pasemska kluba ima pravico do organizacije specialne razstave pasemski klub.  Za  

pasme, ki niso pokrite s pasemskimi klubi, organizacijo prevzame KZS.  

Organizatorji, ki se bodo odločili za varianto B ali C, morajo z izbranim prirediteljem skleniti dogovor o 

medsebojnem sodelovanju, ki mora poleg splošnih, vsebovati tudi  naslednje obveznosti: 

 Pasemski klub, ki bo organiziral specialno razstavo v okviru državne ali mednarodne razstave, 

je dolžan na svoje stroške zagotoviti vodjo kroga, zapisnikarja in morebitne nagrade; 



 Organizator državne ali mednarodne razstave, v okviru katere pasemski klub organizira 

specialno razstavo, po opravljenem finančnem obračunu, izplača pasemskemu klubu na 

podlagi prejete fakture 30% delež NETO vrednosti prijavnine za pse po srednje prijavnem 

roku, za katere se je organizirala specialna razstava.  

 

 


