
 

OBVESTILO  ČLANICAM  KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE  

Po podanem  obvestilu članicam objavljeno na spletu moj pes sem prejel zahtevek pravnika, da sem 

nekaj napačno objavil in da mi nalaga v imenu svoje stranke, da takoj podam pojasnilo, in črtam iz seznama 

in utemeljim da sem se zmotil.  

Obveščam članice  in ostalo kinološko javnost, da se nisem prav nič zmotil, ker je Statut KZS in 

pravilnik o strokovnem delu 1994 in 2004 , ter Pravilnik o izobraževanju in izpite (v nadaljevanju 

Pravilnik) zelo jasen, in ne dopušča nikakršne možnosti, da bi predsednik kakršne koli komisije, 

posebno  Komisije za izobraževanje –KZS, po svoji osebni presoji nekomu podelil  izpit za delo 

lovskih psov in ga kar sam kvalificiral za sodnika.  

Določila Pravilnika neizpodbitno navajajo da mora  kandidat ob prijavi na izpit predložiti komisiji   

dokazila  da izpolnjuje pogoje. 

PO SVOJI LASTNI PRESOJI komu bo predsednik KzI podelil naziv sodnik- 

 ali kar podelil kvalifikacijo tega Pravilnik-KZS ne vsebuje.   

PRILOGA : izpisek iz  PSD 1994 in PSD 2004 

V prisotnosti  več sodnikov je bilo po zaključku  delnega zbora sodnikov  osebi iz seznama postavljeno 

vprašanje kako je prišla  do naziva sodnik za delo prinašalcev VIII/1,pa je pojasnila, da je opravila z 

prinašalcem le vzrejno preizkušnjo z lesenim prinosilom, in da to zadostuje za pristop k izpitu za delo 

prinašalcev, ker je  že mednarodni sodnik, 

 tako razlago  ji je podal sam  predsednik izpitne komisije v KZS  g. Jože Vidic.  

Predpisani pogoji so za vse enaki, kljub temu da je Pravilnik  jasen, se je oseba osebno prijavila na izpit in 

osebno izpolnila prijavo za opravljanje izpita, čeprav Komisiji za izobraževanje  ni predložila  dokazil da 

izpolnjuje pogoje, ker jih tudi nima. 

Opravljanje vzrejno preizkušnjo z lesenim prinosilom, ne nadomesti  uporabnostne  preizkušnje z divjadjo , 

tak pes je neuporaben v lovišču, vodnik s  potrdilom o opravljeni takšni preizkušnji ne izpolnjuje pogoje da je 

kinološki sodnik za delo lovskih pasem. 

Ravno tako uporabnostne preizkušnje nižjega ranga in ne pridobljene kvalifikacije ne nadomestijo predpisane 

državne ali mednarodne prireditve in  predpisane kvalifikacije, ki je v Pravilniku točno navedena za vsako 

pasmo ali pasemsko skupino. 

Da komisija za izobraževanje nepravilno podeljuje nazive,in ne deluje v skladu svojih pooblastil je bil 

seznanjen UO KZS in zastopnik KZS, ki je sprejel sklep o zamrznitvi te komisije ! sklep objavljen na spletni 

strani KZS.  

PRILOGA : Pravilnik za izobraževanje in izpite,  Pravno mnenje, Obvestilo KZS   

Kako deluje  KZS imamo določila  zapisana v  Statutu in ostalih  aktih KZS, za pravilno delovanje KZS in UO 

in komisij UO-KZS  posebno komisije za izobraževanje in izpite je  zadolžen predsednik  KZS.  

-kam vse to pelje  je pokazala Skupščina KZS  23.oktober  2016! 

  

Kinološka zveza Slovenije potrebuje sposobno,kvalificirano in strokovno  vodstvo. 

Strokovne komisije naj vodijo osebe- z opravljenim izpitom KINOLOŠKI SODNIKI  z verodostojnimi in 

preverjenimi pogoji, ki jih je vsak dolžan  predložiti izpitni komisiji. 

 

                                                                                             Franc Svetec                 


