
ZAPISNIK Z DNE 27.5.2010 

 

 

Prisotni: Erika Zupanc, Alenka Forte, Polona Loborec, Igor Mršol, Ana Mohar, Slavi Porš, 
Špela Židan 

 

 

1. Pozdrav predsednice 
2. potrditev dnevnega reda ZA/vsi 
3. potrditev zapisnika s predhodnega sestanka ZA/vsi 

 

Novonastali klub: 

-negativen odgovor s strani KZS 

-objavljeno v zapisniku KZS, kjer je zapisano, da naj sodelujejo skupaj s sekcijo 

 

Slavi prebere povzetek zapisnika 

 

Člani novonastalega kluba z odgovorom niso zadovoljni .  

G. Kavčič hoče, da  Alenka Černe naj napiše ponovni odgovor kluba SKVPM. 

1. Slavi prebere dopis napisan s strani Alenke, v katerem je napisano vse, kar si mi o 
novonastalen klubu mislimo. ..... Alenka naj ponovno napiše podoben dopis 

2. Na FCI strani je napisano naj se sprejema čim več klubov 
3. Nobenega od nas ne moti, če imajo ljubiteljski klub, vzreja pa ostane v SKVPM 
4. Naj se dokažejo z dobrim delom 
5. Alenka je tudi poslala na KZS, da smo vložili vlogo za članstvo v EUDDC 
6. Na strani EUDDC-ja je napisano, da je  prošnjo za sprejem vložil  Slovenski klub za 

nemške doge  in zdaj se še ne ve ali je pomota, ali pa je vlogo poslal tudi klub v 
nastajanju 

7. S strani KZS je bil na EUDDC poslan tudi e-mail naj preverijo 
8. nam je vseeno kaj nov klub dela, samo da vzreja ostane v SKVPM 

 

SKLEP: Nismo proti ljubiteljskemu klubu, samo da vzreja ostane v SKVPM. Vsi/ZA 



 

PRAVILNIK O VZREJI: 

 

1. Prevedel se je veljavni  VP in poslan je bil na EuDDC. Za  poslanje novega  VP, ki ga 
mora potrditi delni zbor sodnikov, pripombe itd...,  pa nimamo časa, ker ga je bilo 
potrebno do konca meseca maja poslati. 

2. Pripombe na VP (v priponki) 
3. Špela predlaga, da bi se telesne ocene izvajale na vzrejnem pregledu in ne bi veljala 

vsaka ocena zunanjosti z razstave 
4. Ocenjevanje vzrejne vrednosti A1, A2, je težko, ker je veliko število pasem v 

pristojnosti SKVPM 
5. Slavi omeni, da bi mogoče lahko podelili oceno A+(npr. dosežki na razstavah, dosežki 

potomcev, kar pa je spet težko izvedljivo) 
6.  Mogoče bi lahko po sprejetju v EuDDC povzeli njihov ključ za VP.  

 

PLAN DELA ZA LETO 2010: 

 

Specialka 

 

1. Poslano je bila vabila po mailu, kot tudi razdeljena na razstavah.  
2. sponzorstvo PRO PLANA ni bilo potrjeno, zato ker PRO PLAN v sponzorstvo ne gre 

brez hrane 
3. Generalni sponzor je pa nekdo drug (Fantur) 
4. Generalni sponzor da 5000 evrov in hrano 
5. Igor bo naredil stojala za naše kroge 
6. Slavi pove, da je sponzor lahko vsak samo pasja hrana ne 
7. Vsak sponzor bo objavljen v katalogu 

 

Rabimo za razstavo:  

1. Pokale 
2. Pogostitev (Igor) 
3. Darila 
4. Posebne nagrade za BOB in a JBOB 
5. cca 2000 evrov 

 

Naslednji sestanek 18.6.2010 



  
 


