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                                               KOMISIJA ZA STROKOVNA VPRASANJA 

 

Prejel sem pismo v katerem obrazlozujete vase trditve. Na zalost ugotavljam da moja pritozba je 

utemeljena in vam razlozim se enkrat da imam prav in da KZS je izdajala prvenstva CH.SLO v 

nasprotju z pravili. Pravila ZKS zo zelo jasna in nimajo dvomov.  

 

Ce citamo tocno (in ne kakor bi zeleli da bi pisalo) pravilo za pridobitev CH.SLO je sledece:       

Vsi psi (ne glede na pasmo) "za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega 

prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil: 

• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni  

 
Mednarodna Kinoloska Zveza (FCI) vam je poslala 5 maja 2015 pismo (poodle), vkaterem 

pise  da nekatere drzave ne zahtevajo delovnega izpita za pridobitev drzavnega prvastva v 

lepoti (Slovenija pa ga zahteva). FCI  za pridobitev mednarodnega prvastva v lepoti CIB (za 

dolocene pasme vstevsi mojo) zahteva delovni izpit.  

Za pridobitev CH.SLO za pasme za katere se po pravilih FCI za dosego naziva 

mednarodnega prvaka v lepoti zahteva tudi delovni izpit obstaja pogoj da en CAC mora biti 

osvojen v razredu DELOVNIH in v delovni razred spadajo samo psi KI SO OPRAVILI 

DELOVNI IZPIT. Poleg tega, "k vlogi za sampionat v kolikor je za vaso pasmo za dosego 

prvastva obvezen delovni izpit, je treba vlogi priloziti tudi fotokopijo delovnega potrdila." 

 

Pogoji za prvastvo CH.SLO so samo tisti objavljeni  na spletu KZS in se sklicujejo  samo na 

pravila FCI saj drugih "strokovnem pravilniku o strokovnem delu KZS za pasmo Briard za 

katere se delovni izpit ni obvezen" pravilnik sploh ne imenuje. Tega pravilnika na spletu 

nisem zasledil in bi bil vesel ce bi mi ga poslali. V moji pritozbi sem tudi vprasal za objavo 

sezmnama pasem ki po FCI se zahteva delovni izpit. 

 

Pogoji za dosego prvaštev Slovenije 

»Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO« 

v veljavi od 1. 1. 2016 za pse, ki so osvojili prvi CAC v letu 2016 

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 (novo) 
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi 

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

• 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 (novo) 
• Vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi 

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

• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni   



• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni  (je veljalo tudi v prejsnjem 

pravilniku. 

 

Lep pozdrav, Ervin Gombac      Trst, 11.10.2016 


