
Spoštovani predsednik KZS g, Dolenc, 
 

 

minevajo štirje (4) meseci, odkar čakam na konkretne odgovore na zastavljena 
vprašanja . Glede na vašo hitro odzivnost na anonimne dopise, sem celo sam 
razmišljal, da se pod ta dopis ne bi podpisal. Vendar to ni v mojem slogu. Zato vas 
ponovno prosim, da mi odgovorite na že zastavljena vprašanja. Na vprašanja na 
katera ste že dali delni odgovor ali odgovore, za katere sem vam dokazal, da ne 
držijo bi prosil, da jih dopolnite. 
 

1. Kateri pravilnik KzŠ določa podaljšanje licenc kinološkemu kadru? 

Na to vprašanje ste za odgovor zaprosili Statutarno komisijo, katera se je sklicevala na 

PSD, objavljene sklepe s postopkom razpisa KzŠ, delnega zbora sodnikov, objavljene 

v Kinologu 4/2003. Iz objave v Kinologu 2003 št.4 ni razvidno, da bi se lahko 

Statutarna komisija sklicevala na ta sklep, saj licence podeljene v letu 2003 veljajo le 

do 31.12.2005. 

Citiram naveden sklep v Kinologu 2003 št. 4. 

„Seznanitev z novimi programi je bil pogoj za podaljšanje licence za opravljanje 

strokovnega dela na področju šolanja psov; licence so podeljene za naziv osnovne 

vrste, vodja osnovnega šolanja, vodja višje stopnje šolanja, trener, marker osnovnega 

šolanja in marker. Vse licence veljajo do 31.12.2005, če seveda v tem času ne bo prišlo 

do sprememb izpitnih programov. Posamezniku velja licenca za tisti naziv, ki ga ima 

uradno overovljenega od Izpitne komisije pri KZS v knjižici kinoloških nazivov. 

Smatram, da je mnenje statutarne komisije neutemeljeno in neumestno. 

Zato vas ponovno pozivam, da mi odgovorite, kateri pravilnik KzŠ določa  

podaljšanje licenc kinološkemu kadru? 

 

2. Cenik: kateri določa ceno pridobitve licence in ceno podaljšanja licence? 

Na to vprašanje ste mi odgovorili „Gospodarsko-finančna komisija je zadolžena, da 

pripravi analizo določanja višine cene za storitev podaljševanja licenc za inštruktorje“. 
Spoštovani predsednik KZS, Gospodarska -finančna komisija do danes še vedno ni 
pripravila analizo določanja cene in do danes UO KZS ni sprejel ceno za pridobitev in 
za podaljšanje licenc kinološkemu kadru za področje šolanja psov različnih kinoloških 
nazivov. 
Ne glede na to, da še vedno ni uradno sprejetega cenika pridobitve licence za 
strokovni kader iz področja šolanja strokovnega kadra je Komisija za izobraževanje in 
izpite razpisala „Razpis za strokovni kinološki kader“ in v razpisu potrdila moje 
trditve:pri vseh izpitih za kinološke nazive je cena izpita določena po veljavnem 
ceniku KZS, razen za izobraževanje strokovnega kadra za področje šolanja psov 
različnih kinoloških nazivov, kjer so napisali da je cena odvisna od št. udeležencev in 
bo postavljena po februarskem teoretičnem delu. 
 

Zato me zanima, kako boste ukrepali zoper Komisije za izobraževanje in izpite, saj si je 

sama dovolila postaviti ceno, mimo Gospodarsko- finančne komisije, mimo UO KZS in 

mimo vas, predsednik KZS? 

 

Vaša trditev, da se pod vašim vodstvom cene niso spremenile je le delno resnična. Cenik se 

res ni spremenil, vendar je cena podaljšanja licence poskočila iz 15€ na 73,20€- to pomeni, da 

je cena višja za 388%. 



 

3. Poslovni plan KzŠ za leto 2017? 

 

V poslovnem planu Komisije za šolanje so zapisali pod točko POVEZAVE Z DRUŠTVI: 

„ Organizirali bomo posvete s predstavniki društev in klubov, kjer bomo prisluhnili njihovim 

željam in predlogom. Predvsem pa želimo postati servis za društva“. 

Spoštovani predsednik KZS, do sedaj v letu 2017 nismo imeli nobenega posveta z 

KzŠ, kakor tudi niso prisluhnili našim željam in predlogom. 

Sam sem 9.10.2017 v svojem dopisu KzŠ podal tudi predloge KD Obale, vendar 

namesto, da bi obravnavali predloge, si je član KzŠ g. Sašo Cvek, v njegovem dopisu 

poslanem dne 10.10.2017, dovolil nedopustno žaljenje mene osebno. Verjamem in 

upam, da to ni bilo uradno stališče KzŠ. Upam tudi, da ta dopis ne bo ostal neopazen 

in boste vi, kot predsednik KZS, sprožili disciplinski postopek zoper g. Saše Cveka. 
 

Zanima me, katere ukrepe ste ali boste sprejeli zoper KzŠ, saj ni izpolnila 

Poslovni plan za leto 2017 in katere ukrepe ste ali boste sprejeli zoper člana KzŠ 

g. Sašo Cveka? 

 

4. Ali obstaja interni pravilnik KZS, kateri izrecno prepoveduje dajanje 

odgovorov KzŠ, Komisiji za izobraževanje in izpite ter delnemu zboru sodnikov? 

Na četrto vprašanje sem vas pozval, da mi odgovorite ali obstaja interni pravilnik KZS 

kateri izrecno prepoveduje dajanje odgovorov KzŠ, Komisiji za izobraževanje in izpite 

ter delnemu zboru sodnikov, članicam KZS. 

Spoštovani predsednik KZS, 6. člen statuta KZS navaja: „Zaradi zagotavljanja javnosti 

delovanja KZS, ima vsaka članica KZS pravico do vpogleda v zapisnike vseh organov 

KZS, razen če je z internimi pravili KZS izrecno drugače določeno“. 

Kot predsednik KD Obala sem pozval KzŠ, Komisijo za izobraževanje in izpite, kakor 

tudi Delni zbor sodnikov, da mi odgovorijo na konkretna vprašanja, vendar mi do 

danes nihče od pozvanih organov KZS ni odgovoril. Še huje, tej skupini ste se 

pridružil tudi vi z vašo molčečnostjo. 
 

Spoštovani predsednik KZS, že več kot pol leta čakamo na konkretne odgovore KzŠ, 

Komisije za izobraževanje in izpite, Delnega zbora sodnikov, Statutarne komisije, 

Komisije za gospodarjenje in finance ter vas, kot predsednik KZS, zato se mi porajajo 

sumi, da je nekaj hudo narobe, če vse te institucije ne upoštevajo statut KZS in PSD 

KZS. 
 

Zato vas pozivam, da mi v najkrajšem možnem času odgovorite, na zastavljena 

vprašanja. 
 

Spoštovani predsednik KZS g. Egon Dolenc, v naprej se vam zahvaljujem za vaše 

odgovore. 
 

Predsednik KD Obala 

Grozdan Grižančič 
 


