
POSLOVNIK 

O DELU ZBORA SODNIKOV ZA OCENJEVANJE DELA ŠOLANIH ŠPORTNIH PSOV 
 
1. člen  

 
Delni zbor sodnikov za ocenjevanje dela šolanih športnih psov/ v nadaljevanju 
ZSDŠP/ sestavljajo sodniki in sodniški pripravniki s seznama aktivnih sodnikov 
in aktivnih pripravnikov za ocenjevanje posameznega področja dela ali 
zunanjosti posamezne  pasme psov in, ki plačajo letno  sodniško takso do datuma 

določenega s strani KZS. 
 
2. člen  
 
ZSDŠP vodi predsednik zbora 
ZSDŠP je sklepčen, če je prisoten  en član več kot je polovično število sodnikov  v 
zboru. 
ZSDŠP sprejema sklepe z glasovanjem. Za  sprejeti sklep mora glasovati več kot 
polovica prisotnih. 

Pravico glasovanja imajo vsi sodniki, ki so plačali sodniško takso, tudi če niso na 
listi aktivnih sodnikov 
Sodniški pripravniki nimajo pravice glasovanja, lahko pa sodelujejo v razpravah. 
 
3. člen  

 
Za izvajanje strokovnih nalog s področja šolanih športnih psov ZSDŠP izvoli 
Komisijo za šolanje. Komisijo za šolanje ( v nadaljevanju KzŠ) vodi predsednik, 

ki je obenem lahko tudi predsednik ZSDŠP. Predsednik je voljen za obdobje štirih 
let.  
 
4. člen 
 

Volilni postopek:  
-Volilni postopek vodi Volilna komisija, ki jo imenuje ZSDŠP ali po sklepu ZSDŠP, 

Komisija za šolanje   
  najmanj 60 dni pred dnevom volitev poteka  KzŠ 
-Volilna komisija ima 3 (tri) člane 
-Člani Volilne komisije izmed sebe izvolijo predsednika Volilne komisije 
 

Volilna komisija najmanj 40 dni pred dnevom poteka mandata dosedanjim 
članom organov komisije za šolanje razpiše volitve in zadnji rok prijave. 
Kandidati za predsednika v razpisnem roku Volilni komisiji pošljejo kandidaturo. 
V postopku izvolitve kandidati za predsednika (mandatarja), ZSDŠP predstavijo 
svoje programe dela in svojo ekipo. Po proučitvi programov, ZSDŠP voli KzŠ. 

Šteje se, da je Komisija za šolanje  izvoljena, če zanjo voli več kot polovica 
prisotnih sodnikov. Zadržani glasovi se ne upoštevajo kot glasovi proti. 
Glasovanje lahko poteka javno ali s pomočjo glasovnic. 
 

5. člen  
 
Predsedniku lahko mandat preneha predčasno v primeru nezaupnice ali 

prostovoljnega odstopa od funkcije.  



Nezaupnico lahko, v pisni obliki, poda član ali skupina članov ZSDŠP. 

Nezaupnico obravnava ZSDŠP, ki po končani razpravi , v kateri imajo pravico 
sodelovati vsi člani ZSDŠP, opravi glasovanje o nezaupnici. Šteje se, da je 
nezaupnica sprejeta, če zanjo voli več kot polovica prisotnih sodnikov. Zadržani 

glasovi se ne upoštevajo kot glasovi proti. Posamezni člani Komisije se v času 
mandata lahko zamenjajo na lastno željo ali na predlog mandatarja 
 
 
 

 
6. člen 
 
Predsednik  ZSDŠP je dolžan vsako leto  sklicati redni Zbor sodnikov Delnega 
zbora, ki je namenjen  poročilu o delu komisije v preteklem letu. Zbor lahko 
sprejema tudi vse ostale strokovne odločitve za področje šolanja psov in 
predlaga konkretne predloge drugim organom KZS. 
Na administrativnih zborih ZSDŠP je vsakič potrebno izvoliti delovne organe : 

- delovno predsedstvo / predsednik in dva člana 

- zapisnikarja 
- dva overovatelja zapisnikarja 
- po potrebi tudi druge organe 

 
O delu zbora in sprejetih sklepih se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, 

delovni predsednik in oba overovatelja.  Zapisnik prejmejo vsi člani zbora, 
pisarna KZS in KSV KZS. 
 

7. člen 
 
Po potrebi predsednik skliče tudi izobraževalni zbor sodnikov. Tema teh zborov 
so predvsem novitete v programih in smernice sojenja.  
Izobraževalni seminar ZSDŠP  mora biti vsaj na vsake dve leti. 

Ob vsakih spremembah izpitnih programov ali novih smernicah sojenja iz strani 
FCI, je predsednik dolžan v najkrajšem času organizirati izobraževalni zbor 

sodnikov 
 
8. člen 
 
Za vse sodnike, ki želijo soditi tekmovanja v tekočem letu, je udeležba na 

izobraževalnih zborih obvezna. 
Če se izobraževanja  ne udeležijo, ne morejo soditi tekmovanja do naslednjega 
izobraževalnega zbora. 
 
10. člen 

 
Sodnik, ki manjka dvakrat zapored na rednem zboru sodnikov, do udeležbe na 
naslednjem zboru sodnikov ne more  soditi. Sodnik,ki ga trikrat zapored ni na 
zbor sodnikov, se nadalje ne vabi več na zbor, v delo zbora se ga vključi, če izrazi 

pismeno željo, da bi ponovno postal aktiven. Do izobraževanja je lahko samo na 
listi brez aktivnosti. 
 

11. člen  



 

Zbor sodnikov za ocenjevanje dela šolanih športnih psov je pri svojem delu 
obvezen spoštovani akte Kinološke zveze Slovenije in akte Mednarodne 
kinološke organizacije FCI. 

 
12. člen 

 
Dopolnitve ali spremembe tega akta sprejema Delni zbor sodnikov za 
ocenjevanje dela šolanih športnih psov na svojih rednih zborih. 

 
Ta akt  je veljaven od 24. februarja 2018, ko ga je sprejel Delni zbor sodnikov za 
delo v Žalcu 
 
Sašo Cvek 
Predsednik  Zbora sodnikov za ocenjevanje dela šolanih športnih psov 

 
- podpisano na originalu 


