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Predmet: Pritozba zoper sklep KSV 23/11-2016 

 

V zvezi z mojo zahtevo o obrazlozitvi o podeljevanju drzavnega prvastva se pritozim na sklep KSV 

23/11-2016. Ker ni jasno kdo bi moral odlocati o pritozbi prosim da bi bila bodisi UO kot KSV 

obvescena z mojo pritozbo. Ostanem na razpolago tudi za mojo mozno prisotnost na obravnavi 

pritozbe. 

V zapisniku 20. redne seje pod tocko Ad3 3) Potrjevanje sklepov 11. Seje KSV pise da se je UO 

KZS SEZNANIL z zapisnikom 11 seje KZS a sta bila sprejeta samo DVA SKLEPA KSV: sklep 

UO KZS 4/20 ter sklep UO KZS 5/20  Ker sklepa KSV 23/11 ni na seznamu se se vedno vprasam 

na kateri nacin je bil potrjen kot zatrjuje gospa Oklescen v pismu. 

Gospa Oklescen mi tudi sporoca da prirozbo zoper sklep KSV 23/11-2016 moram poslati na organ, 

ki je sprejel sklep, torej na Komisijo za strokovna vprasanja KZS a v Statutu KZS  41. clen citam: 

Pristojnosti UO so ..."Odloca o pritozbah zoper sklepe vseh strokovnih organov KZS" 

V pismu direktorja FCI Y. De Clerq katerega mi gospa Oklescen posijla pa pise sledece in nic 

drugega ki bi opravicievalo delo gospe Oklescen: 

Pogoji za drzavni sampionat je odvisen od posameznih drzavah. Mnoge drzave ne zahtevajo 

delovnega izpita. FCI pa zahteva delovni izpit za dosego CIB - Mednarodnega prvastva v 

lepoti. 

 

Pravilnik objavljen na spletni strani KZS ter v Pravilniku o strokovnem delu KZS clen 88. pa 

zahteva delovni izpit ker se sklicuje na pravila FCI za osvojitev Mednarodnega prvaka v 

lepoti. Temu pravilniku ni dodan nobeden drugi notranji pravilnik. Ta pravila so tudi 

prevedena v Anglescino ter natisnjena v katalogih ki se razdajajo pri vsaki razstavi. 

Zahtevano kandidaturo KZS v razredu DELOVNI pa jo pes prejme le ce ima delovni izpit, ki 

je pogoj da je vpisan v kategorijo DELOVNI.   

 

V Pravilniku o strokovnem delu KZS bi bilo treba posodobiti clen 88. z novimi pravili kot so 

na spletu KZS Prvastva Slovenije. 

                      Pogoji za dosego prvaštev Slovenije 

                           »Šampion Slovenije v lepoti – CH SLO« 

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 

• Vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih 

Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. 

Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije 

ne upošteva. 

Prilozim pismo gospe Oklescen in pismo FCI (izjava Tves d. Clercq)                                             

S spostovanjem, Ervin Gombac             Trst, 17.10.2016 


