
 

 

Na podlagi 76. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije in na podlagi 147. 

člena Pravilnika o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije, delni zbor 
sodnikov za delo izdaja 
 
 

POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA ŠOLANJE   PRI KINOLOŠKI 
ZVEZI SLOVENIJE 
 
1. člen 
 
Komisija za šolanje ( v nadaljevanju KzŠ) pri Kinološki zvezi Slovenije ( v 
nadaljevanju KZS ) je na podlagi 147. člena Pravilnika o strokovnem delu 
strokovni organ Delnega zbora sodnikov za delo - ( v nadaljevanju DZSD ). 

Kzš se skladno z določili Poslovnika o delu zbora sodnikov za delo izvoli 
za dobo 4 let. 
 
2. člen 
 
Izvolitev in mandat KzŠ sta opredeljena v Poslovniku zbora sodnikov za 
delo. 
 
3. člen 
 
Predsednik KzŠ skladno s prvim odstavkom 5. člena Poslovnika o delu 
zbora sodnikov za delo 
istemu zboru, v izvolitev predlaga člane KzŠ.  

KzŠ sestavlja najmanj 5 članov, ki so sodniki za delo, sodniški pripravniki, 
vodje šolanja in 
inštruktorji, dolgoletni vodniki psov. Najmanj 3 (trije) člani posamezne 
strokovne komisije morajo biti iz vrst kinoloških sodnikov ustrezne smeri. 
Zaradi obsega dela lahko ima KzŠ tudi izrednega člana ter zunanje 
sodelavce komisije za pokrivanje določenih področij za določeno obdobje, 
ki ni daljše od 4 let. 
 
4. člen  
 
KzŠ  ima naslednje pristojnosti: 
 

1.Upravne naloge KzŠ : 
 

- vodenje evidenc s področja šolanja ( v nadaljevanju KzŠ), 
- sodelovanje z društvi in klubi na področju organizacije izpitov in 

tekmovanj, 
- priprava predlogov za delegiranje sodnikov na izpite in tekmovanja 

in njihova uskladitev za sojenja na kinoloških izpitih in tekmovanjih 
- prijava prireditev na svojem področju dela 



 

 

- skrb za arhiv svojega področja delovanja 

- druge naloge določene s sklepi pristojnega zbora sodnikov  
 
 
2. Strokovne naloge s področja KzŠ: 
 

- izvajanje sklepov in smernic DZSD 
- skrb za uveljavljanje in izvajanje nacionalnih predpisov, navodil, 

pravilnikov, poslovnikov, sklepov strokovnih organov in drugih 
aktov KZS na področju dela, 

- spremljanje stanja šolanja na svojem področju  
- priprava in izvedba usposabljanja, izobraževanja, preizkusov in 

preverjanje za ves kinološki kader na področju dela v sodelovanju z 
izpitno komisijo KZS 

- priprava predlogov sprememb in dopolnitev obstoječih strokovnih 
aktov in priprava predlogov novih strokovnih aktov s področja dela, 

- določitev pogojev za nastop reprezentance na vseh evropskih in 
svetovnih prvenstvih in vodenje ekipe, ki zastopa Kinološko zvezo 
Slovenije, 

- druge naloge določene s sklepi pristojnega zbora 
 
 
5. člen  
 
KzŠ je dolžna voditi evidence za izpite, strokovni kader ter vse ostale 
evidence, ki so pomembne za delovanje Kzš ter za pošiljanje teh evidenc 

letno v pisarno KZS.  Za  pošiljanje evidenc je odgovoren predsednik KzŠ 
in ostali člani komisije zadolženi za posamezno področje. 
 
 
6. člen 
Po rednem ali izrednem prenehanju mandata KzŠ je  le-ta dožna predati 
vse evidence in osnovna sredstva, s svojega področja delovanja naslednji 
komisiji.   
 
7. člen 
 
Pri izvajanju svojih nalog naštetih v 4. členu  in drugih strokovnih nalog 
se ravna skladno s predpisi KZS in sklepi delnega zbora sodnikov za delo 

. 
8. člen 
 
KzŠ ima delegata v mednarodni zvezi FCI za področje dela (FCI Utility 
Dogs Commission), prav tako lahko aktivno sodeluje s to komisijo. Stroški 
predstavnika se plačajo skladno s cenikom KZS. 
 
9. člen 



 

 

 

KzŠ se sestaja po potrebi, vendar obvezno vsaj štirikrat letno. Člane KzŠ 
se na sestanek vabi z 
vabilom v pisni ali elektronski obliki, ki vsebuje vabilo na sestanek z 
dnevnim redom,seznamom 
povabljenih, ne overjenim zapisnikom prejšnjega sestanka, gradivo k 
posameznim točkam dnevnega reda. Na sestanku se piše zapisnik. 
Zapisnik je veljaven, ko se potrdi na naslednjem sestanku KzŠ, vendar 
sklepi pričnejo izvajati takoj po njihovem sprejetju, razen v primeru, če 
gre za kršitve predpisov KZS ali sklepov DZSD. 
 
10. člen 
 
KzŠ sprejema odločitve z glasovanjem. Šteje se, da je glasovanje veljavno, 

če je prisotna najmanj 
polovica rednih članov KzŠ.  Člani KzŠ so dolžni ravnati skladno s 
sprejetimi sklepi. 
 
11. člen 
 
Člani KzŠ so dolžni sprejete naloge in zadolžitve, ki so jim naložene s 
sklepi opravljati, strokovno in odgovorno, ter o svojem delu tudi pisno 
poročati na sestankih KzŠ. 
 
 
12. člen 

 
Članom ter sodelavcem KzŠ se povrnejo stroški prevoza za udeležbo na 
sestankih po ceniku KZS. 
Povrnejo se tudi vsi ostali stroški, ki so povezani z izvajanjem nalog in 
projektov KzŠ. Vsi stroški se povrnejo v okviru finančnih zmožnosti KzŠ. 
 
13. člen 
 
Predsednik KzŠ lahko v dogovoru s ostalimi rednimi člani KzŠ, delnemu 
zboru sodnikov za delo, predlaga razrešitev člana KzŠ. Predlog mora biti 
pisen in mora vsebovati razloge za razrešitev ( razlogi so lahko 
neaktivnost člana, ne izvrševanje sklepov, delovanje v nasprotju z 
usmeritvami KzŠ 

in delnega zbora sodnikov za delo, neprimerno in nekulturno obnašanje 
člana v javnosti, ter ukrepi 
izrečenimi v disciplinskem postopku ). 
 
14. člen 
 
KzŠ lahko sofinancira sodnike za delo na mednarodnih tekmovanjih v 
Sloveniji ter v tujini, če je to v interesu slovenske športne kinologije. 



 

 

KzŠ financira tudi nastope reprezentance na evropskih in svetovnih 

prvenstvih delovnih psov, skladno s svojimi možnostmi. 
Podrobneje reprezentance ureja Poslovnik o reprezentancah.  
 
15. člen 
 
KzŠ lahko skladno s predpisi in navodili KZS naroča storitve in blago, ki 
ga mora namensko porabiti za svoje področje dela. Vsa naročila se 
sprejemajo s sklepi članov KzŠ. 
 
Poslovnik stopi v veljavo, ko je potrjen s strani delnega zbora sodnikov za 
delo. 
 
Ta akt je veljaven od, 24.2.2018, ko ga je sprejel Delni zbor sodnikov za 

delo v Žalcu. 
 
Miran Marš 
Predsednik Komisije šolanje pri KZS 
 
 
 


