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Na podlagi 35. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije je skupni zbor sodnikov Kinološke 

zveze Slovenije na rednem zasedanju, 2. aprila 2004 v Ljubljani sprejel: 

 

 

PRAVILNIK O STROKOVNEM DELU KZS 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

 

Pravilnik o strokovnem delu KZS (v nadaljevanju PSD) je splošni akt Kinološke zveze 

Slovenije (v nadaljevanju KZS), ki obravnava strokovno delo, strokovna vprašanja in 

kinološke dejavnosti na območju Republike Slovenije. 
 

2. člen 

 

Vsi strokovni organi KZS (v nadaljevanju strokovni organ KZS) ter njene članice morajo 

spoštovati pravilnik. Določila tega pravilnika so usklajena z Zakonom o zaščiti živali in z 

veljavnimi akti Mednarodne kinološke organizacije – Federation Cynologique Internationale 

(v nadaljevanju FCI). 
 

3. člen 

 

Vsebina Pravilnika o strokovnem delu KZS: 

 

I. Splošne določbe 

II. Vzreja pasemskih psov in vzrejni pregledi 

III. Ocenjevanje in označevanje psov 

IV. Kinološke prireditve in organizacija prireditev 

V. Evidenca pasemskih psov in razvrstitev pasem 

VI. Strokovni kinološki kader 

VII. Strokovni organi in katalog kinoloških nazivov 

VIII. Končne določbe 

 

Dodatna pravilnika: 

1) Pravilnik o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju 

kinološkega kadra. 

2) Pravilnik o razstavah psov v republiki Sloveniji 
 

4. člen 

 

Vsa strokovna vprašanja ter potrebne strokovne odločitev obravnavajo strokovni organi KZS. 

 

II/A VZREJA PASEMSKIH PSOV 
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5. člen 

 

Vzreja pasemskih psov in psic (v nadaljevanju psov) je temeljna kinološka dejavnost. Zajema 

strokovno načrtovanje paritvenih kombinacij, skrb za varno kotitev in ustrezno nego psice in 

mladičev ter skrb za pravilno administrativno ureditev vseh obveznosti v zvezi z vzrejo. 
 

6. člen 

 

Poglavje o vzreji pasemskih psov (v nadaljevanju: Vzreja) ureja vzrejo vseh pasemskih psov v 

Republiki Sloveniji. Poglavje vzreje obvezuje vse lastnike pasemskih psov, ki se ukvarjajo z 

vzrejo. 
 

7. člen 

 

Za vsa vprašanja o vzreji, ki jih poglavje Vzreja pasemskih psov ne opredeljuje, veljajo 

določila navedena v veljavnih aktih FCI in so naslednji: 

· Vzrejni pravilniki pasem in pasemskih skupin, 

· Poglavje o označevanju pasemskih psov, 

· Poglavje o vzrejnih pregledih in 

· Mednarodni pravilnik FCI, ki ureja materialno-pravna vprašanja glede paritev. 

Pravilniki so priloga PSD. 
 

8. člen 

 

Za vzrejo psov v Republiki Sloveniji so za posamezno pasmo ali pasemsko skupino pristojni 

strokovni organi KZS. 

Strokovni organ za posamezno pasmo ali pasemsko skupino ima pravico in dolžnost 

spremljati Rodovno knjigo KZS za pristojne pasme. 

Dolžnost strokovnega organa je, da na podlagi tega poglavja izdela svoj vzrejni pravilnik, v 

katerem morajo biti zajete vse vzrejne posebnosti pasem, za katerega je strokovni organ 

pristojen. 

Lastnik psa je oseba, ki poseduje psa in rodovnik iz katerega je razvidno lastništvo. 

 

1. PRAVICE IN DOLŽNOSTI VZREDITELJA 
 

9. člen 

 

Vzreditelj je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik psice v času skotitve mladičev. V primeru, 

da je psica v solastništvu dveh ali več oseb, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu, je 

vzreditelj eden od solastnikov, ki lastništvo psice izkazuje s pisnim dogovorom, v katerem je 

ta pravica navedena in je podpisana od vseh solastnikov. 

V primeru, da ima eden od solastnikov prijavljeno psarno, mora biti v tem dogovoru uporaba 

imena psarne dovoljena. Določen mora biti tudi čas, v katerem je psica zaradi legla v 

lastništvu enega od solastnikov, običajno od skotitve do odstavitve mladičev. Ta dogovor 

mora biti obvezno priložen prijavi paritve. 

V primeru, ko lastnik odstopi psico drugi osebi v namen vzreje, je treba skupaj s prijavo 

paritve oziroma legla dostaviti tudi dogovor o prenosu pravice do vzreje. V dogovoru morajo 

biti navedene pravice in obveznosti obeh oseb, in naveden čas, v katerem mora začasni lastnik 

vrniti psico in dokumente prvotnemu lastniku. 
 

10. člen 
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Vsak lastnik psov ima pravico do strokovne pomoči v kinološki organizaciji, pri vzrejnem 

referentu in pri tetovirnem referentu, pri strokovnem organu za določeno pasmo in preko njih 

pri vseh organih KZS. 
 

11. člen 

Dolžnosti vzreditelja so: 

· da skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psice, vitalnost mladičev ter 

njihove nastanitvene in zoohigienske razmere, 

· da vzreja kvalitetne pse, skrbno hrani in neguje mladice, jih pred oddajo novim 

lastnikom očisti črevesnih in drugih zajedavcev in poskrbi za prva zaščitna cepljenja proti 

nalezljivim boleznim, 

· da upošteva vse predpise in sklepe s področja vzreje pristojnega strokovnega organa in 

Strokovnega sveta KZS (v nadaljevanju: SS), 

· da svoje pravice in obveznosti do KZS uresničuje le preko pristojne kinološke 

organizacije oziroma članice KZS, 

· da sodeluje s tetovirnim referentom in s strokovnim organom za določeno pasmo, 

· da v predpisanem roku in v celoti poravna vse svoje obveznosti do pristojne kinološke 

organizacije in KZS, 

· da vzreja pse z rodovnikom, ki ga priznava FCI, vpisanim pri KZS, ne sme pa vzrejati 

psov brez rodovnikov ali z rodovniki organizacij, ki jih FCI ne priznava, 

· da v predpisanem roku posreduje KZS vso predpisano dokumentacijo v zvezi s 

paritvijo (prijavo paritve) in v zvezi z leglom (prijavo legla). 

Z vzrejo se ne sme ukvarjati oseba, ki ji je izrecen disciplinski ukrep ali prepoved vzreje. 

 

2 . VZREJNO DOVOLJENJE 
 

12. člen 

 

Pariti je dovoljeno le pse, ki imajo v času paritve veljavno vzrejno dovoljenje. 
 

13. člen 

 

Vzrejna dovoljenja izdaja psom pristojen strokovni organ KZS. Dovoljenja se pozitivno 

ocenjenim psom izdaja na posebni državni prireditvi (vzrejnem pregledu) oziroma najkasneje 

v roku 30 dni po opravljenem vzrejnem pregledu. Vzrejno dovoljenje je praviloma trajno in 

sicer velja psici do dopolnjenega 8 leta, psu pa dokler je sposoben pariti. 

Pristojni strokovni organi KZS pa rok veljavnosti vzrejnega dovoljenja spremenijo v skladu z 

določili svojega vzrejnega pravilnika. 
 

14. člen 

 

Izjemoma lahko pristojen strokovni organ KZS na prošnjo lastnika tudi izredno vzrejno 

pregleda psa in mu izda vzrejno dovoljenje. 

Izredni vzrejni pregled je praviloma dovoljen le za pse, ki so pomembni za osvežitev vzrejnih 

linij. Izredni vzrejni pregled opravita dva kinološka sodnika pristojnega strokovnega organa, 

ki lahko istočasno opravita tudi oceno zunanjosti psa in vse postopke v zvezi z nostrifikacijo 

rodovnikov. 
 

15. člen 

 

Strokovni organi KZS so dolžni za pasmo oziroma pasemsko skupino voditi evidenco vzrejno 

pregledanih psov in o tem sproti pisno obveščati KZS. 
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3. PARITVE 
 

16. člen 

KZS registrira samo paritve med psi iste pasme psov. 
 

17. člen 

 

Križanje psov različnih pasem z namenom izboljšanja posamezne pasme je dovoljeno samo 

skladno s predpisi in pod pogoji, ki jih navaja Mednarodni pravilnik FCI o paritvah, dovoli ga 

lahko le izjemoma SS. 

Umetna osemenitev je dovoljena samo pod pogoji, ki jih navaja Mednarodni pravilnik FCI o 

paritvah z zmrznjenim semenom. 
 

18. člen 

 

Lastnik plemenjaka sme psa pariti le s psicami, ki ustrezajo vsem določilom vzrejnega 

pravilnika določene pasme, imajo veljavno vzrejno dovoljenje in rodovnik organizacij, ki jih 

priznava FCI. 
 

19. člen 

 

Pristojni strokovni organi zaradi velikih razlik v velikosti pasem in glede na različen čas 

telesne dozorelosti psov posameznih pasem, določajo najnižjo starost za paritev psov. 
 

20. člen 

 

Pred opravljeno paritvijo morata lastnika obeh partnerjev (psa in psice) preveriti veljavnost za 

vse za vzrejo predpisane dokumente. 
 

21. člen 

 

Takoj po opravljeni paritvi morata lastnika psa v celoti izpolniti obrazec »Prijava paritve«. 
 

22. člen 

 

Lastnik psice prijavi paritev najkasneje v dvajsetih dneh po paritvi. Predpisani obrazec pošlje 

KZS. 

Če je lastnik psico paril v tujini, mora dostaviti pristojnemu strokovnemu organu poleg 

prijave paritve še fotokopijo celotnega rodovnika plemenjakove matične organizacije, iz 

katere je razvidno lastništvo psa ali vzrejno dovoljenje plemenjaka, če le-te predpisuje 

njegova matična organizacija . 

Prijavo paritve lastnoročno podpišeta lastnik psa in lastnik psice. S svojim podpisom jamčita 

za točnost podatkov in da je paritev bila res izvršena. 

Prijava paritve je uradni dokument KZS, ki ga potrjuje SS KZS. Poleg tega vsebuje prijava 

paritve tudi podatek o veljavnosti njunega vzrejnega dovoljenja in natančne podatke o 

lastniku psa in psice. 

Lastnik psa mora po opravljeni paritvi predati fotokopijo rodovnika lastniku psice. 

 

4. SKOČNINA 
 

23. člen 
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Lastnika psa in psice uredita materialno-pravne odnose na prijavi paritve, s posebno pogodbo, 

v skladu s Pravilnikom FCI o vzreji pasemskih psov. 
 

24. člen 

Lastnik psa oziroma oseba, ki ji je začasno prepuščena skrb za psa in ima stalno bivališče v 

Republiki Sloveniji, plača za vsako uspešno opravljeno paritev pristojbino (takso skočnine) na 

podlagi računa, ki ga izstavi KZS po veljavnem ceniku za tekoče leto, če so najmanj trije 

mladici iz legla vpisani v Rodovno knjigo KZS. 

Takse skočnine ne plača oseba, ki je v času paritve lastnik obeh partnerjev. 

Plačila takse skočnine so oproščeni tudi vsi lastniki psov, ki pse uporabljajo za delo v lovišču 

in za humanitarne dejavnosti (potrdilo strokovnega organa). 

Če lastnik plemenjaka tudi po opominu ne poravna takse skočnine, mu KZS v soglasju s 

pristojnim strokovnim organom izreče začasno vzrejno mirovanje, do poravnave njegovih 

obveznosti do KZS. 

 

5. LEGLA 
 

25. člen 

 

KZS registrira samo legla, skotena v skladu z določili tega poglavja in vzrejnega pravilnika 

pristojnega strokovnega organa. 
 

26. člen 

 

Psica sme imeti v koledarskem letu praviloma samo eno leglo, število mladičev ni omejeno. 

Vpišejo se vsi zdravi mladici. 

Izjeme obravnava in odobri pristojen strokovni organ. 

Upošteva naj se naslednji merili: 

· kvaliteto obeh staršev in 

· vzrejno kondicijo psice. 
 

27. člen 

 

Vzreditelj prijavi leglo tetovirnemu referentu najkasneje v roku treh (3) dni, pristojni 

strokovni organ pa o leglu v roku desetih (10) dni. 

Tetovirni referent leglo pregleda najkasneje v petih dneh (5) po prejemu obvestila, torej do 

osmega (8) dne starosti mladičev. 

Vzrejni referent pristojnega strokovnega organa si lahko po lastni presoji ali po sklepu 

strokovnega organa leglo ogleda skupaj s tetovirnim referentom, lahko pa tudi kasneje. 
 

28. člen 

 

Vzreditelji morajo preko pristojnega tetovirnega referenta dostaviti prijavo legla KZS 

najkasneje v roku trideset (30) dni od datuma legla. Po tem terminu se prijave legla ne 

upošteva. Prijava legla, ki se evidentira, je dokument, ki ga predpiše KZS. 

Prijavo legla mora lastnoročno podpisati vzreditelj, s podpisom pa jo overi še pooblaščeni 

tetovirni referent kinološke organizacije. 
 

29. člen 

 

Naloge tetovirnega referenta ob pregledu legla so: 
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· oceniti kondicijsko stanje psice in mladičev, 

· svetovati vzreditelju vse v zvezi z namestitvijo, bivalnimi razmerami, prehrano in 

nego mladičev, 

· oceniti stanje legla, 

· skupaj z vzrediteljem izpolniti obrazec »Prijava legla« v štirih (4) izvodih (za: KZS, 

strokovni organ, tetovirnega referenta in vzreditelja). 
 

30. člen 

 

Vzreditelj, ki je psico paril v tujini, mora tetovirnemu referentu ob pregledu legla obvezno 

predložiti vse dokumente, ki so potrebni za izpolnitev prijave legla, ki se pošlje KZS. 

Vse navedene dokumente se priloži in pošlje KZS, če jih še ni priložil skupaj s paritvijo. 

 

31. člen 

 

Vse strokovne posege, ki zadevajo spreminjanje zunanjega videza mladičev, lahko opravi le 

veterinar v skladu z veljavno zakonodajo. 
 

32. člen 

 

Ob prvem pregledu legla mora vzreditelj plačati vse predpisane pristojbine KZS in vse stroške 

ogleda legla, skladno z obračunom, ki ga sestavi tetovirni referent. Isto velja tudi ob 

ponovnem pregledu legla in označevanju mladičev. 

Stroške ogleda legla, ki ga je opravil vzrejni referent, je načeloma dolžan poravnati pristojni 

strokovni organ. 
 

33. člen 

 

Imena mladičem izbere vzreditelj. Ime mladica, skupaj z nazivom psarne, lahko obsega 

največ 30 črk abecede - vključno s presledki. 

Imena mladičev v istem leglu morajo imeti isto začetnico. 

Vpisano ime v prijavi legla je uradno ime mladica in se ga po vpisu ne sme zamenjati. 

Pri vpisu mladica v evidenco legel se vsakemu mladiču poleg imena vpiše še številko in 

kratico oznake pasme, ki skupaj tvorita njegovo celotno ime. 

Kratice za oznake pasem sestavlja in vodi njihovo evidenco vodja rodovne knjige, ki tudi 

vpisuje mladice v rodovno knjigo. 

 

6. PSARNA 
 

34. člen 

 

Vsak opravilno sposoben vzreditelj ima pravico zaprositi KZS za registracijo in zaščito psarne 

pri FCI. Vzreditelj lahko registrira in zaščiti na svoje ime izključno eno psarno. 

Priporoča se, da je ime psarne slovenskega izvora in dolgo največ 20 črk - vključno s 

presledki. 

Zaščita in delovanje psarne sta veljavni, dokler psarna ne preneha z delom. 

Seznam psarn, ki jih je registrirala FCI v tekočem letu, se objavi letno v glasilu KZS. 
 

35. člen 

 

Šele po priznanju psarne ima vzreditelj pravico mladičem iz svoje vzreje dodati tudi naziv 

psarne, vendar pa mora vsakega mladica v vseh svojih leglih poimenovati drugače. Ime 
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psarne se ne more dopisati tistim mladičem, ki so bili poleženi predno je psarno priznala FCI. 
 

36. člen 

 

Pri zaščiti in registraciji psarne morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. vzreditelj, ki želi psarno preko KZS registrirati pri FCI, mora imeti stalno bivališče v 

Republiki Sloveniji, 

2. vzreditelj lahko izključno uporablja le ime svoje psarne, 

3. ena oseba je lahko lastnik le ene psarne, 

4. psarno se lahko odstopi ali prenese na drugo osebo le z odstopno izjavo in ponovno 

registracijo pri FCI, 

5. po smrti lastnika psarne je psarna zaščitena še 10 let, potem pa je naziv psarne mogoče 

prenesti na drugo osebo, ob ponovni registraciji pri FCI, razen v primeru, ko se psarno 

lahko takoj prenese na dediča po zakonu o dedovanju, z obvestilom FCI o prenosu, 

6. lastnik psarne je lahko tudi pravna oseba; zanjo veljajo isti pogoji, razen 5. točke. 

Višino pristojbine za zaščito in registracijo psarne se določi v veljavnem ceniku KZS in se 

plača ob prošnji za registracijo. 

Imena psarne ni dovoljeno spreminjati, kakor tudi pred imenom ni dovoljeno uporabljati 

nobenih predlogov oziroma dodatnih imen, če niso sestavni del prijavljenega naziva. 

Ime psarne je edinstveno in se uporablja izključno tako, kot je registrirano in zaščiteno pri 

FCI. 

 

7. RODOVNIK 
 

37. člen 

 

Na podlagi predložene dokumentacije in po overitvi s strani strokovnega organa, vodja 

rodovne knjige KZS vpiše v rodovno knjigo vsakega mladica in izda ustrezen dokument - 

rodovnik. O vpisu mladičev v rodovno knjigo in njihovih številkah rodovnika KZS praviloma 

do 6. tedna starosti mladičev obvesti tetovirnega referenta, ki je leglo pregledal in pristojen 

strokovni organ. 
 

38. člen 

 

KZS je dolžna v roku šestdeset (60) dni po prejemu celovite in popolne dokumentacije o 

leglu, vpisati mladice v ustrezne evidence pasemskih psov in rodovnike poslati vzreditelju. 

Pse se vpisuje v rodovno knjigo (SLR) in v evidenco pogojnega rodovnika (SPR). 
 

39. člen 

 

Vzreditelj dobi za mladiča, po vpisu v rodovno knjigo, rodovnik, ki ga izda KZS. 

Rodovnik je javno-pravna listina KZS, ki jo predpiše SS in s katero se dokazuje poreklo in 

pasemska pripadnost določenega mladica . 

Rodovnik mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige in s pečatom KZS. 

Rodovnik je tiskan v slovenskem in angleškem jeziku; pasma je vpisana v slovenskem in v 

matičnem jeziku. Pasma je izražena tudi s kratico oziroma oznako ter s številko zaporednega 

vpisa v rodovno knjigo KZS. Pri pasmah, ki se delijo po barvi, se vpisuje tudi barva. Iz 

rodovnika mora biti natančno razvidna tudi identifikacijska številka in način označitve psa. 

Na rodovniku mora biti na vidnem mestu vtisnjena oznaka FCI – KZS; poleg tega mora biti 

vsak izvod rodovnika tudi oštevilčen. 

V rodovnik se vpisuje le vsa dosežena prvaštva in vse najvišje delovne izpite, ki so jih 
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opravili predniki ter podatki o zdravstvenih izvidih. 

Dosežke posameznega psa se vpisuje v knjižico razstavnih in delovnih uspehov psa (knjižica 

rezultatov), ki je predpisan dokument KZS, potrjen s strani SS KZS. Navedeni dokument 

velja le skupaj z rodovnikom. 

IZVOZNI RODOVNIK (Export pedigree) je popolnoma identičen slovenski različici 

rodovnika, le da je na prvi strani natisnjena oznaka "Export pedigree". Izvozni rodovnik je 

namenjen tistim mladičem, ki jih slovenski vzreditelji prodajo v tujino. Izvozni rodovnik 

mora vsebovati tudi ime in naslov kupca, ki mu je bil pes prodan. 
 

40. člen 

 

POGOJNI RODOVNIK se izda psom, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev za vpis v SLR. Tak 

rodovnik se lahko izda: 

1. psom, katerih predniki so vpisani v pogojni rodovnik (npr. JUR) do vključno tretje 

generacije, 

2. psom, ki imajo rodovnik, katerega ni izdala organizacija - članica FCI, 

3. psom, ki v rodovniku nimajo podatkov o treh generacijah. 
 

41. člen 

 

Pogojni rodovnik je po vsebini enak kot rodovnik SLR, vendar je druge barve in tiskan le v 

slovenskem jeziku. V pogojni rodovnik se vpisuje vse znane prednike, pogojnost pa preneha, 

ko so izpolnjene vse zahteve iz naslednjega odstavka. 

Vpis potomcev v SPR preneha oziroma se spremeni v vpis SLR takrat, ko so vse tri generacije 

po očetu in po materi vpisane kot pogojne. Šele takrat lahko mladici dobijo SLR rodovnik. 

Paritve med psi z rodovnikom SLR in SPR so dovoljene. 

Njihovi mladici dobijo pogojni rodovnik pod pogoji, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. Ob 

paritvi mora lastnik psa, ki ima pogojni rodovnik, o tem obvestiti lastnika drugega psa. 

 

NOSTRIFIKACIJA 
 

42. člen 

 

Rodovnike psov, ki so kupljeni v tujini, morajo lastniki nostrificirati na KZS najkasneje ob 

prvem sodelovanju na kinoloških prireditvah. 

Nostrifikacija je potrditev veljavnosti tujega dokumenta in se vpiše le na originalni rodovnik. 

Nostrifikacija se izvede tako, da se v rodovnik poleg originalnega vpisa vtisne žig "Vpisan v 

SLR" oziroma "SPR", doda pasemsko oznako in številko ter datum vpisa. 

Vpis v rodovno knjigo KZS mora biti overjen s podpisom vodje rodovne knjige in žigom 

KZS. 

Ob nostrifikaciji se podatke iz originalnega rodovnika prepiše v kartoteko. 
 

43. člen 

 

O poginu ali izginotju psa mora lastnik obvestiti KZS. Obvestilu priloži rodovnik. KZS 

obvestilo vpiše v evidenco, o tem obvesti pristojen strokovni organ in nato rodovnik z 

ustrezno oznako vrne lastniku. Ta storitev KZS je brezplačna. 

 

8. VZREJNA KNJIGA 
 

44. člen 
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Strokovni organ lahko izda vzrejno knjigo za pasme, ki so v njegovi pristojnosti. V vzrejni 

knjigi so navedeni vsi vzrejno pregledani psi, njihovi dosežki in njihove vzrejne vrednosti. 

 

9. OBVEZNOSTI VZREDITELJA 
 

45. člen 

 

Ob označevanju mladičev v leglu in vpisu identifikacijskih številk v ustrezen dokument 

prejme vzreditelj od tetovirnega referenta za vsakega mladica ustrezno potrdilo o lastništvu 

čistopasemskega psa. 

Potrdilo o lastništvu je dokument, ki ga predpiše SS KZS. 

Vzreditelj je dolžan po oddaji mladičev vsa izpolnjena potrdila o lastništvu poslati na KZS, 

kjer se na kartoteko mladica vpiše novi lastnik. V kolikor vzreditelj ne pošlje potrdil o 

lastništvu se vzreditelja evidentira kot lastnika mladica. 

 

10. PREPOVED VZREJANJA 
 

46. člen 

 

Strokovni organ lahko prepove vzrejo že vzrejno pozitivno ocenjenim psom, če se s »progeno 

testom« ali drugače ugotovi, da je nosilec dednih degenerativnih napak in napak, ki so v 

vzrejnem pravilniku strokovnega organa pasme okvalificirane kot hibe, ter da s preizkušenimi 

partnerji daje slabo potomstvo. 
 

47. člen 

 

Vzrejno prepoved kot varnostni ukrep se lahko izreče tudi vzreditelju oziroma lastniku 

plemenjaka, če gre za samovoljno paritev (neocenjeni psi in psice oziroma brez vzrejnega 

dovoljenja) s partnerji, ki ne ustrezajo vzrejnim določilom tega pravilnika in pravilnika 

pristojnega strokovnega organa. 

Vzrejna prepoved se v tem primeru izreče kot zaščitni ukrep tudi psu, ki ga je 

lastnik/vzreditelj zlorabil. Tak ukrep lahko na predlog pristojnega strokovnega organa izreče 

strokovni svet KZS. 

Praviloma velja prepoved vzreje za tisto pasmo, pri kateri so bile ugotovljene kršitve. 

Prepoved vzreje pa lahko velja tudi za vse pasme določenega vzreditelja (ali za psarno), če 

sprejme tak sklep strokovni svet KZS. 

Vzrejna prepoved se lahko izreče tudi, kadar se pri pregledu legla ugotovi, da so mladici in 

psica v pogojih, ki jih Zakon o zaščiti živali navaja kot neprimerne pogoje za bivanje psa. Tak 

ukrep lahko izreče SS KZS. 

Vsi izrečeni ukrepi s področja vzreje se objavijo v glasilu KZS in glasilih pristojnih 

organizacij. 

 

11. SPORI IN KAZENSKA DOLOČILA 
 

48. člen 

 

Materialne spore med vzrediteljem in lastnikom plemenjaka oziroma člani kinoloških 

organizacij rešuje le pristojno sodišče. 
 

49. člen 
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Za neupoštevanje in kršenje določil tega poglavja strokovni organi in SS KZS kršilcu lahko 

izrečejo naslednje ukrepe s področja vzrejanja: 

· javni opomin na predlog in po sklepu pristojnega strokovnega organa, 

· prepoved vzrejanja za določen čas, po odločitvi in sklepu pristojnega strokovnega 

organa, ter po sklepu SS KZS, 

· trajno prepoved vzrejanja na podlagi odločitve pristojnega strokovnega organa ter po 

sklepu SS KZS. 

Zoper kršilca se lahko predlaga tudi uvedbo disciplinskega postopka pri Disciplinski komisiji 

KZS. 
 

50. člen 

 

Če vzreditelj ali lastnik psa meni, da so strokovni delavci KZS ali strokovni organ kršili 

določila tega poglavja, se lahko pritoži pri matični kinološki organizaciji (članici KZS) in 

prek nje SS KZS. Ta odloči, ali naj zadevo obravnava disciplinski organ KZS ali pa bo sam 

sprejel dokončno odločitev. 

 

II/B VZREJNI PREGLEDI 
 

51. člen 

 

Poglavje o vzrejnih pregledih ureja organizacijo in izvedbo vzrejnih pregledov v Republiki 

Sloveniji. 

Strokovni organi, ki jim je dovoljenje za vzrejo pasemskih psov in določila izdal SS KZS, 

vodijo vzrejo v skladu z določili strokovnih pravilnikov KZS, in z določili svojega vzrejnega 

pravilnika , ki mora biti usklajen s PSD KZS. Njihove finančne in materialne obveznosti do 

KZS so predpisane s cenikom KZS za tekoče leto. 
 

52. člen 

 

Vzrejni pregled je državna kinološka prireditev, na kateri sodniki ugotavljajo vzrejno 

vrednost, značaj ter fizične in psihične lastnosti psov in psic, ki se uporabljajo za vzrejo. 

Pristojnost organiziranja vzrejnih pregledov je razdeljena po pasmah oziroma pasemskih 

skupinah funkcionalno in teritorialno; za strokovno izvedbo vzrejnega pregleda so zadolžene 

vzrejne komisije KZS oziroma strokovni organi pasemskih organizacij (v nadaljevanju: 

strokovni organi). 

Strokovni organ organizira vzrejne preglede psov tistih pasem, ki spadajo v njegovo 

pristojnost najmanj enkrat letno in sicer za celotno Republiko Slovenijo; organizira pa jih na 

območju ene od organizacij članic KZS. 

Na vzrejnem pregledu lahko sodelujejo samo že ocenjeni psi. Za pse, ki še nimajo ocene 

zunanjosti lahko prireditelj organizira ocenjevanje zunanjosti v okviru vzrejnega pregleda. 
 

53. člen 

 

Prireditelja vzrejnega pregleda se izbere za vsako področje vzreje posebej in za leto dni 

vnaprej. Prireditelj prevzame tehnično organizacijo vzrejnega pregleda. 
 

54. člen 

 

Vzrejni pregled je obvezen za vse pasemske pse, ki jih lastniki nameravajo uporabljati za 

vzrejo. Strokovni organ, ki je zadolžen za vodenje vzreje, predpiše pogoje za pridobitev 
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vzrejnega dovoljenja. 
 

55. člen 

 

Pes, ki ni dobil vzrejnega dovoljenja, ker ne izpolnjuje predpisanih pogojev, se lahko udeleži 

naslednjega vzrejnega pregleda. 
 

56. člen 

 

Vzrejno dovoljenje za pse dovoljuje parjenje v obdobju, ki ga predpiše strokovni organ, od 

prvega dneva veljavnosti dalje. Strokovni organ lahko veljavnost vzrejnega dovoljenja 

podaljša na podlagi ponovnega vzrejnega pregleda ali brez ponovnega pregleda, ce oceni, da 

to ni potrebno. 

Pogoji vzreje so podrobneje opredeljeni v vzrejnih pravilnikih posameznih strokovnih 

organov. 
 

57. člen 

 

Na vzrejnem pregledu se pregleduje in vrednoti: 

· zunanjost psa, 

· značaj psa, 

· fizična kondicija psa za vzrejo, 

· naravne zasnove, 

· zdravstvena spričevala, če jih zahteva strokovni organ. 

Na vzrejno oceno vplivajo tudi vzrejni rezultati posameznega psa in njegovih prednikov. 

Strokovni organ preizkuša in vrednoti naravne zasnove psov: 

· po posebnih pravilnikih za lovske in delovne pasme, pri tem pa upošteva dosežene 

stopnje izurjenosti in delovno uspešnost, 

· za športne pasme pa na samem vzrejnem pregledu. 
 

58. člen 

 

Na vzrejnem pregledu lahko sodelujejo le psi, ki so že vpisani v Rodovno knjigo KZS 

oziroma izpolnjujejo pogoje za ta vpis in so telesno ocenjeni. 

Pri pasmah, za katere FCI predpisuje delovni izpit, morajo psi pred pristopom na vzrejni 

pregled, opraviti ustrezno delovno preizkušnjo za pasmo (izpit), če to zahteva pristojni 

strokovni organ. 

Pri pasmah, ki opravljajo izpit po programih IPO in SchH, morajo pred tem opraviti strokovni 

izpit za vodnika z izpitom za spremljevalca B-BH v Sloveniji. 

Pri pasmah, kjer se zahteva slikanje kolkov ali druga zdravstvena potrdila, morajo psi pred 

pristopom na vzrejni pregled pridobiti vsa ustrezna zdravstvena potrdila. 

Psi, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih pogojev, ne morejo biti ocenjeni na vzrejnem pregledu. 
 

59. člen 

 

Strokovni organ razvršča pse po kakovosti in po lastni presoji: 

Pri razvrstitvi je omejen na izbiro razvrščanja glede na vzrejno oceno oziroma vzrejni opis. 

Uporabi lahko le en način razvrstitve, ki mora biti določen v vzrejnem pravilniku strokovnega 

organa. 

Načina razvrstitve psov in psic na vzrejnih pregledih, med katerima izbira strokovni organ, 

sta: 

A. Razvrstitev psov po vzrejni oceni: 
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· najvišji vzrejni razred z oznako I: psi in psice, ki so dali kvalitetne potomce v najmanj 

dveh leglih, lahko dobijo oznako I-A, 

· srednji vzrejni razred z oznako II, 

· nižji vzrejni razred z oznako III, 

· vzrejno prepoved z oznako 0 (nič) dobijo psi/psice zaradi prirojenih hib in neželenih 

naravnih lastnosti, 

· delovne pasme se ocenjujejo glede na delovne uspehe še z ocenami: 4/2/0 (npr. II/2), 

· za lovske delovne pasme se ocenjujejo z ocenami I/I, I/II, I/III 

· psi lovskih pasmah, ki se ne uporabljajo za lov, dobijo oceno o delu 0 (npr.,II/0). 

B. Razvrstitev psov po vzrejnem opisu: 

· primeren za vzrejo, 

· pogojno primeren za vzrejo, 

· vzrejna prepoved. 
 

60. člen 

 

Merila za podeljevanje vzrejne vrednosti po zunanjosti in delovnih sposobnostih posameznih 

pasem psov se oblikujejo na podlagi: 

· standarda pasme FCI, 

· pasemskih zahtev matične kinološke organizacije, 

· vzrejne politike, ki jo predlaga in izvaja strokovni organ in potrjuje pristojni delni zbor 

sodnikov, 

· genetsko pogojenega zdravstvenega stanja . 
 

61. člen 

 

Za pse, ki so bili na vzrejnem pregledu (in vzrejni preizkušnji) uspešni, pristojni strokovni 

organ izda vzrejno dovoljenje, ki je lahko v obliki knjižice, žiga na rodovniku ali vpisano v 

posebni rubriki v knjižici rezultatov. Dovoljenje je dokument, ki ga predpiše KZS. 
 

62. člen 

 

Strokovni organ, ki je pregledal pse/psice, po vzrejnem pregledu pripravi poročilo, ki obsega: 

a) seznam plemenjakov po pasmah z vpisanimi evidenčnimi podatki: 

· ime psa, 

· številko rodovnika, 

· ime in priimek vzreditelja, 

· ime in priimek ter natančen naslov lastnika, 

· vsa zdravstvena potrdila, kjer to določajo vzrejna pravila, 

· strokovni izpit za psa spremljevalca B-BH, opravljen v Sloveniji - pri pasmah, 

kjer se to zahteva, 

· vrsto delovnega izpita - pri pasmah, kjer se to zahteva, 

· vzrejno oceno/vzrejni opis; 

b) seznam psic (enako kot za pse); 

c) poročilo o vzrejnem pregledu z oceno kakovosti privedenih psov in s smernicami za 

nadaljnjo vzrejo, ki se lahko objavi v glasilu KZS. 
 

63. člen 

 

V skladu z opredelitvami v splošnih določilih tega pravilnika je organizacija vzrejnih 

pregledov poverjena po strokovni in deloma organizacijski plati le strokovnemu organu, 

medtem ko je za tehnično-organizacijske zadeve zadolžen prireditelj vzrejnega pregleda. 
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Glede vseh tehnično-organizacijskih vprašanj na vzrejnem pregledu mora prireditelj delovati 

v skladu s poglavjem IV/A KINOLOŠKE PRIREDITVE tega pravilnika. 
 

64. člen 

 

Razpis za vzrejni pregled z natančno lokacijo, začetkom prireditve, zahtevanimi pogoji za 

pristop k pregledu se objavi v glasilu KZS en mesec pred prireditvijo. 

 

III OCENJEVANJE IN OZNACEVANJE PSOV 
 

65. člen 

 

Ocenjevanje psov je ugotavljanje kvalitete na podlagi telesne zgradbe, značaja, telesne 

pripravljenosti psa (ocenjevanje zunanjosti) in delovnih sposobnosti (ocenjevanje dela) po 

predpisanih standardih FCI ter pravilnikih KZS. 

Ocenjevanje zunanjosti in ocenjevanje dela psa opravlja le kinološki sodnik (v nadaljevanju: 

sodnik), ki je za to pooblaščen. 
 

66. člen 

 

Psi se ocenjujejo le na kinoloških prireditvah, ki jih priznavata KZS in FCI. Izjemoma se 

lahko opravi izredna ocena po pooblastilu strokovnega organa za to pasmo. 
 

67. člen 

 

Na telesnem ocenjevanju mora sodnik psa opisati tako, da se iz opisa da predstavljati dejansko 

telesno zgradbo, značaj in kondicijo psa. 

Pse stare več kot 9 mesecev se ocenjuje z naslednjimi ocenami za zunanjost: odlično, prav 

dobro, dobro, zadostno in nezadostno. 

Kriteriji za podelitev teh ocen so: 

a) oceno ODLICNO dobi pes, ki je idealen predstavnik svoje pasme, s skladno in 

brezhibno telesno zgradbo in kondicijo; 

b) oceno PRAV DOBRO dobi pes, ki je v veliki meri in v najpomembnejših značilnostih 

pasme ustreza idealu in katerega telesna zgradba in kondicija sta skoraj brezhibni; 

c) oceno DOBRO dobi pes, ki ima nekaj manjših hib v telesni zgradbi, vendar ne odstopa 

od tipičnosti pasme; 

d) oceno ZADOSTNO dobi pes, ki je slabše telesne zgradbe, brez splošnih odlik, vendar 

še dovolj tipičen za pasmo; 

e) oceno NEZADOSTNO dobi pes, ki ima več telesnih hib ali pa je netipičen za pasmo. 

Pes je lahko BREZ OCENE, če ga zaradi objektivnih razlogov ni mogoče oceniti. 

Lastnik psa, ki je prejel oceno NEZADOSTNO, ima pravico privesti psa na ponovno 

ocenjevanje. Pri naslednjem ocenjevanju morajo biti navzoči trije sodniki za tisto pasmo; 

stroški komisijskega ogleda bremenijo lastnika psa. 
 

68. člen 

 

Pozitivna ocena zunanjosti je pogoj za pristop k opravljanju vseh delovnih preizkušenj psa, 

razen za pse, ki se uporabljajo za reševalno delo in druge humanitarne namene. Tovrstne 

pogoje predpiše Komisija za reševanje KZS. 

Izjemoma lahko opravljajo delovno preizkušnjo tudi psi z nezadostno oceno zunanjosti in 

nečistopasemski psi, vendar pa ne morejo sodelovati v konkurenci na državnih in 
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mednarodnih tekmovanjih. Za lovske preizkušnje in lov ni dovoljeno uporabljati 

nečistopasemskih psov. 

Vsak pes lahko večkrat opravlja delovno preizkušnjo iste stopnje v skladu z določili 

ustreznega pravilnika za določeno vrsto dela. Pozitivno opravljene preizkušnje (izpit) iste 

stopnje se ne more ponovno opravljati. Časovna razlika med opravljanjem iste ali pa višje 

stopnje je določena v pravilnikih za posamezno vrsto dela. 

Delovno preizkušnjo ustrezne stopnje morajo obvezno opraviti vsi psi tistih pasem, ki jim je 

za priznanje naslova mednarodnega prvaka v lepoti predpisan tudi delovni izpit. 

Pogoji za opravljanje delovnih preizkušenj in ocene za delo so določeni v posebnih 

pravilnikih o delu za določeno pasmo oziroma pasemsko skupino in za vrsto dela po namenu. 
 

69. člen 

 

Po predpisih FCI in sklepu SS KZS se od 1. 1. 1976 dalje tetovirajo vsi pasemski psi, poleženi 

na območju Slovenije. Namen tetoviranja psov je, da je možno pri telesnem ocenjevanju in 

delovnih preizkušnjah ugotavljati njihovo identiteto. 

Poleg tetoviranja se uporablja tudi drugo označevanje psov, ko to zahtevajo veterinarski 

predpisi (čipiranje). 
 

70. člen 

 

Tetoviranje je ena od oblik trajnega označevanja psov, ki so vpisani v rodovno knjigo psov pri 

KZS, ali drugo rodovno knjigo priznano od FCI. Tetovirne številke izda vodja rodovne knjige 

pri KZS na podlagi ustrezne dokumentacije, ki jo preko tetovirnega referenta kinološke 

organizacije, članice KZS predloži vzreditelj. 

Tetovirna številka je praviloma istovetna s številko vpisa v rodovno knjigo - rodovnika. 
 

71. člen 

 

Tetoviranje rodovniških psov v Sloveniji smejo opravljati le od KZS pooblaščene in ustrezno 

strokovno usposobljene osebe, ki so člani kinološke organizacije - tetovirni referenti. 

Tetovirne referente za posamezno območje potrdijo skupščine kinoloških organizacij, članic 

KZS. 
 

72. člen 

 

KZS vodi seznam pooblaščenih tetovirnih referentov v Sloveniji. O spremembah imen in 

naslovov tetovirnih referentov se morata KZS in posamezna kinološka organizacija 

medsebojno sproti obveščati. 

Seznam pooblaščenih tetovirnih referentov in njihova območja delovanja se enkrat letno 

objavi v glasilu KZS. 
 

73. člen 

 

Tetovirne številke se praviloma vtisne v levi uhelj psa in sicer tako, da so zadnja mesta 

številke na neporaščenem delu uhlja ob glavi psa. Psom z manjšimi uhlji, kjer ni prostora za 

celotno tetovirno številko se tetoviranje lahko opravi v kožno gubo med trebuhom in stegnom 

na notranji strani zadnje leve noge, kjer ni dlak. 

Tako željo vzreditelj izrazi že v prijavi legla zaradi oznake na rodovniku. 
 

74. člen 
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Psi se tetovirajo v starosti 6 do 8 tednov, KZS mora v tem času izstaviti številke tetovirnemu 

referentu. 

Po istem postopku se lahko tetovirajo tudi uvoženi psi, ko so vpisani v SLR, če dežela izvora 

ne izvaja tetoviranja. 
 

75. člen 

 

Pri ugotovljenem sumu, da mladici niso čistopasemski, se le-teh ne sme tetovirati, čeprav so 

izdane tetovirne številke. V takem primeru mora tetovirni referent obvestiti vodjo rodovne 

knjige KZS, ki pooblasti komisijo strokovnega organa za določeno pasmo, da si leglo 

komisijsko ogleda in izda ustrezen pisni sklep vodji rodovne knjige, tetovirnemu referentu in 

vzreditelju. 

V primeru, da so pri pasmah, pri katerih je sprememba barve mogoča, mladici le-to 

spremenili, jih tetovirni referent tetovira z že izdanimi tetovirnimi številkami, spremembo 

barve pa sporoči vodji rodovne knjige. Sprememba barve se vpiše v rodovnik. 
 

76. člen 

 

KZS mora tetovirne referente sproti seznanjati z veljavnimi vzrejnimi in tetovirnimi predpisi. 

Nove kandidate za tetovirne referente pa mora strokovno usposobiti za opravljanje tetoviranja 

Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS, ki po preverjanju znanja izda ustrezen pisni 

dokument. 
 

77. člen 

 

Vsi sodniki so dolžni pri telesnem ocenjevanju in delovnih preizkušnjah preveriti identiteto 

psa in rodovnika. Ob ugotovljenih nasprotjih se mora ta podatek vnesti v obrazec, ki se 

uporablja pri ocenjevanju psov. 

Morebitne pomote rešujejo vodja rodovne knjige, tetovirni referent in vzreditelj. V primeru 

ugotovitve zlorabe, se dokumenti lastniku psa odvzamejo in zadevo rešuje ustrezen 

disciplinski organ pri KZS. 

 

IV/A KINOLOŠKE PRIREDITVE 
 

78. člen 

 

Kinološke prireditve v Republiki Sloveniji prirejajo organizacije, članice KZS in organizacije, 

ki jih za to dejavnost pooblasti KZS. 

Vse prireditve so javne in morajo biti pod zaščito KZS (in FCI) ter objavljene v letnem načrtu 

prireditev. 

Pri organizaciji vseh prireditev je treba upoštevati še določila pravilnika FCI o razstavah, 

pravilnika o razstavah v republiki Sloveniji, in drugih pravilnikov strokovnih organov, ki 

opredeljujejo organizacijo prireditev na njihovih področjih. 
 

79. člen 

 

Po osnovnem namenu se prireditve delijo na prireditve za ocenjevanje zunanjosti in prireditve 

za preizkušanje in ocenjevanje dela psov. 

Prireditve, kjer se ocenjuje zunanjost, so: 

- ocenjevanje zunanjosti, 

- vzrejni pregled, 
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- razstava. 

 

OCENJEVANJE ZUNANJOSTI je prireditev, na kateri se presoja in ocenjuje zunanji videz 

psov, njihovo telesno zgradbo, gibanje, kondicijo, značaj in stopnjo tipičnosti glede na 

predpisani standard. 

 

VZREJNI PREGLED je prireditev, na kateri se vsako leto ali pa večkrat letno (odvisno od 

pravil pristojnega strokovnega organa) ugotavlja in ocenjuje vzrejna vrednost, značaj 

(obvezno velja za vse delovne pasme) ter fizično stanje psa oziroma psice za parjenje in 

vzrejo. 

 

RAZSTAVA je prireditev, na kateri se pse ocenjuje in razvršča po predpisanih standardih 

pasme in se jim podeljuje poleg ocen še kandidature, nazive in morebitne nagrade. 

Prireditve, kjer se ocenjuje delo psov, so: 

- preizkusi naravnih zasnov lovskih psov, 

- uporabnostne preizkušnje lovskih psov, 

- izpiti šolanih psov, 

- tekmovanja šolanih psov, 

- tekmovanja v agilityju, 

- tekmovanja s hrti, 

- tekmovanja v ostalih kinoloških disciplinah, 

- tekmovanja v junior handlingu. 

 

PREIZKUS NARAVNIH ZASNOV LOVSKIH PSOV je prireditev, kjer se ugotavlja 

prirojeno naravno zasnovo lovskih psov za delo in se izvaja po posebnih pravilnikih za 

posamezno pasmo oziroma pasemsko skupino in vrsto dela. 

 

UPORABNOSTNA PREIZKUŠNJA LOVSKIH PSOV je prireditev, kjer se ugotavlja 

sposobnost in usposobljenost psa za določeno delo za potrebe lova. Izvaja in ocenjuje se po 

posebnih pravilnikih za posamezno pasmo oziroma pasemsko skupino in vrsto dela. 

 

IZPIT ŠOLANEGA PSA je prireditev, kjer se poleg prirojenih naravnih zasnov za delo 

ocenjuje delovno sposobnost in usposobljenost psa za opravljanje določenih nalog; izvaja in 

ocenjuje se po posebnih pravilnikih za posamezno pasmo oziroma pasemsko skupino in vrsto 

dela. 

 

TEKMOVANJE ŠOLANIH PSOV je prireditev, kjer tekmujejo posamezniki in ekipe 

šolanih psov. 

 

TEKMOVANJE V AGILITYJU je kinološko-športna prireditev, na kateri tekmujejo psi in 

vodniki v agilityju. 

 

TEKMOVANJE HRTOV je kinološko-športna prireditev, na kateri tekmujejo psi in vodniki 

hrtov (dirke, coursing, …). 

 

TEKMOVANJE V JUNIOR HANDLINGU je prireditev, kjer tekmujejo mladi vodniki 

psov v veščinah vodenja in razstavljanja psov. 

 

TEKMOVANJA V OSTALIH KINOLOŠKIH DISCIPLINAH so prireditve v novih 

kinoloških disciplinah, ki nastajajo z razvojem kinologije. Za novo uradno kinološko 
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disciplino šteje tista, ki jo priznava FCI in za katero SS KZS potrdi ustrezen strokovni 

pravilnik. 
 

80. člen 

 

Zunanjost in delo psov se ocenjuje po mednarodnih in po državnih pravilnikih, ki veljajo za 

posamezno pasmo ali pasemsko skupino ter vrsto dela. 

Ocenjujejo ga sodniki posamično ali pa komisijsko v skladu s pravilniki KZS oziroma FCI za 

posamezne pasme in vrste dela. 
 

81. člen 

 

Poleg omenjenih prireditev lahko članice KZS ali druge pooblaščene organizacije organizirajo 

s ciljem promocije in popularizacije kinologije tudi PREDSTAVITVENO PRIREDITEV, 

kjer se psov ne ocenjuje in ne razvršča. Lahko pa se udeležencem podeli priložnostne nagrade 

za sodelovanje. 
 

82. člen 

 

Po pomembnosti (značaju) se kinološke prireditve delijo na: 

- lokalne, 

- regionalne, 

- državne, 

- mednarodne, 

- evropske, 

- svetovne. 

 

LOKALNE (DRUŠTVENE, KLUBSKE) prireditve so ocenjevanja zunanjosti, revije, 

preizkusi delovnih sposobnosti, preizkusi naravnih zasnov lovskih psov, uporabnostne 

preizkušnje lovskih psov, delovni izpiti, tekmovanja šolanih psov, tekmovanja v agilityju, 

tekmovanja hrtov, tekmovanja v ostalih kinoloških disciplinah in tekmovanja v junior 

handlingu. 

 

REGIONALNE prireditve so po značaju enake kot lokalne, le da zajamejo širše območje 

regije. 

 

DRŽAVNE prireditve so razstave in tekmovanja psov, na katerih se podeljuje kandidature za 

prvaka Slovenije v lepoti ali delu. 

 

MEDNARODNE prireditve so razstave in tekmovanja psov. Na njih se podeljuje kandidature 

za mednarodne prvake v lepoti ali delu. 

 

EVROPSKE prireditve so enake kot mednarodne; na njih lahko nastopajo posamezniki ali pa 

ekipe; tudi na teh prireditvah se lahko podeljuje kandidature za mednarodne prvake v lepoti 

ali delu. Organizirajo se lahko le s soglasjem matične organizacije. 

 

SVETOVNE prireditve so razstave in tekmovanja psov, ki se odvijajo le enkrat letno v 

organizaciji članice FCI. Na razstavah sodelujejo posamezniki, na tekmovanjih pa 

posamezniki in ekipe posameznih držav. Na razstavah se imenuje posamezne svetovne 

prvake, na tekmovanjih pa poleg svetovnih prvakov tudi zmagovalne ekipe. Podeljuje se tudi 

kandidature za mednarodne prvake v lepoti ali delu. 
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83. člen 

 

Po vrsti delimo kinološke prireditve na: 

- splošne, 

- specialne. 

 

SPLOŠNE prireditve so tiste prireditve, na katerih se ocenjuje zunanjost ali delo psov vseh 

pasem, lahko pa tudi samo ene pasemske skupine oziroma vrste dela. 

 

SPECIALNE prireditve so tiste, na katerih se ocenjuje zunanjost ali delo samo določene 

pasme ali pasemske skupine oziroma vrste dela. 

Po značaju so to državne prireditve, na katerih se lahko podeljuje kandidature za prvaka 

Slovenije. 
 

84. člen 

 

Na mednarodnih in državnih prireditvah se lahko podeljujejo kandidature oziroma se le te 

predloži v potrditev FCI, kadar so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa PSD. Mednarodne 

prireditve morajo potekati po določilih pravilnikov FCI, za državne prireditve pa mora 

prireditelj upoštevati tudi določila pravilnika o razstavah v republiki Sloveniji. 

Za vse državne in mednarodne prireditve veljajo naslednji pogoji: 

- da je prireditev prijavljena do določenega termina in z vso predpisano dokumentacijo, 

- da jo potrdi KZS oziroma FCI, 

- da bo organizator vsaj 60 dni pred prireditvijo natisnil in razposlal prijavnice, 

- da bo za prireditev izdelan katalog, 

- da bo organizator po končani državni prireditvi v 30, oziroma po mednarodni prireditvi v 60 

dneh poslal strokovno poročilo KZS, 

- da bo plačal vse pristojbine, ki so navedene v veljavnem ceniku KZS. 

Strokovno poročilo, ki ga podpišeta vodja prireditve in strokovni vodja, mora vsebovati: 

- seznam vseh podeljenih kandidatur v 2 (dveh) izvodih, 

- število prijavljenih in število sodelujočih psov na prireditvi, 

- kataloge prireditve. 
 

85. člen 

 

Na državnih in mednarodnih razstavah se pse/psice ocenjuje po razredih in skupinah, ki so 

opisani v pravilniku o razstavah v republiki Sloveniji. 

Kandidature in nazive se podeljuje posebej za pse in posebej za psice, kakor tudi ločeno po 

velikosti, vrsti in barvi dlake, tako kot določa standard FCI za vsako pasmo posebej. 

Postopek podelitve ter vrste kandidatur in nazivov so podrobno opisani v pravilniku o 

razstavah v republiki Sloveniji ter označeni v prilogi tega pravilnika: Seznam pasem psov, 

priznanih od FCI. 

Na državnih razstavah sodelujejo psi za kandidaturo PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI - 

CAC SLO (Le Certificat d'Aptitude au Championnat Slovene de Beaute), kakor tudi za 

rezervni CAC SLO, v razredu vmesnih, v razredu zrelih, v razredu delovnih in v razredu 

prvakov. Število in vrsta kandidatur morata biti usklajena z določili FCI in KZS. 

Na mednarodnih razstavah kandidirajo psi še za naziv: MEDNARODNI PRVAK V 

LEPOTI - CACIB (Le Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Beaute), 

kakor tudi za rezervni CACIB. Za podelitev teh kandidatur sodelujejo psi, ki so osvojili CAC 

SLO in rezervni CAC SLO. 
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Na državnih in mednarodnih razstavah kandidirajo psi za naziv: MLADINSKI PRVAK V 

LEPOTI SLOVENIJE - MPL SLO (Champion Jeune Slovene de Beaute); za podelitev te 

kandidature sodelujejo le psi, ki so vpisani v razredu mladih in ocenjeni z oceno “Odlično I”. 

Na državnih in mednarodnih razstavah kandidirajo psi za naziv: PRVAK VETERANOV 

SLOVENIJE – PV SLO. Za podelitev te kandidature sodelujejo le psi, ki so vpisani v 

razredu veteranov ali seniorjev in ocenjeni z oceno “Odlično I”. 

Podelitve nazivov, kandidatur in nagrad niso povezane s številom prijavljenih psov 

posamezne pasme. 
 

86. člen 

 

Na državnih prireditvah v delu se lahko podeljuje naslednje kandidature 

PRVAK SLOVENIJE V DELU - CACT SLO, kakor tudi rezervni CACT SLO (Le 

Certificat d'Aptitude au Championnat Slovene de Travail). 

PRVAK SLOVENIJE V AGILITYJU - CACAg SLO, kakor tudi rezervni CACAg SLO 

(Le Certificat d'Aptitude au Championnat Slovene d'Agility). 

PRVAK SLOVENIJE V DIRKAH HRTOV - CACL SLO, kakor tudi rezervni CACL 

SLO (Le Certificat d'Aptitude au Championnat Slovene de Levrier). 

Kandidaturo CACT SLO in R.CACT SLO se lahko podeli le prvo oziroma drugo uvrščenemu 

psu, ki sta: 

- pri lovskih pasmah: dosegla I. nagradni razred, 

- pri športnih pasmah: odlicno oceno dela. 

Kandidaturo CACAg SLO in R. CACAg SLO se lahko podeli le zmagovalcu oziroma 

drugouvrščenemu z odlicno oceno na preizkušnji najvišje stopnje - nivoja v vsaki kategoriji 

na državni tekmi v agilityju. 

Kandidaturo CACL SLO in R. CACL SLO se lahko podeli le zmagovalcu oziroma 

drugouvrščenemu na preizkušnji hrtov. 

Na mednarodnih prireditvah sodelujejo psi še za kandidature MEDNARODNI PRVAK V 

DELU - CACIT (Le Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Travail), 

MEDNARODNI PRVAK V AGILITYJU - CACIAg (Le Certificat d'Aptitude au 

Championnat Internationale d'Agility) in MEDNARODNI PRVAK V DIRKAH HRTOV - 

CACIL (Le Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Levrier), kakor tudi 

rezervni CACIT, rezervni CACIAg oziroma rezervni CACIL. 

Te kandidature se avtomatično podelijo prvouvrščenemu oziroma drugouvrščenemu psu, ki 

sta na teh prireditvah osvojila kandidaturo CACT SLO oziroma R.CACT SLO, CACAg SLO 

oziroma R.CACAg ali CACL SLO oziroma R.CACL SLO. 

Pri podelitvi nazivov CACT SLO, CACAg SLO, CACL SLO, rezervni CACT SLO, rezervni 

CACAg in rezervni CACL SLO, je treba obvezno upoštevati vsa določila, ki so opisana za 

podeljevanje nazivov v lepoti. 
 

87. člen 

 

Naziv mednarodnega, državnega oziroma mladinskega državnega prvaka lahko dobi pes, ki je 

na mednarodnih oziroma na državnih kinoloških prireditvah osvojil zahtevano število nazivov 

oziroma kandidatur za prvaka in, ki izpolnjuje vse zahteve iz tega pravilnika. 

Pes lahko postane prvak v lepoti, prvak v delu in absolutni prvak. 

Za podelitve mednarodnih naslovov je treba upoštevati določila pravilnikov FCI. 
 

88. člen 

 

PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI (Ch. SLO) lahko postane pes: 
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Pri pasmah, za katere se po pravilih FCI za dosego naziva mednarodnega prvaka v lepoti 

zahteva tudi delovni izpit, tisti pes, ki je osvojil: 

- tri kandidature CAC SLO, s tem, da mora od prve do zadnje kandidature preteci najmanj eno 

leto in en dan (366 dni), 

- vsaj dve kandidaturi morata biti osvojeni na mednarodni razstavi, 

- ena od kandidatur mora biti osvojena v razredu delovnih, 

- vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih. 

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: 

- štiri kandidature CAC SLO, s tem,da mora od prve do zadnje kandidature preteci najmanj 

eno leto in en dan (366 dni), 

- vsaj dve kandidatura morata biti osvojeni na mednarodni razstavi, 

- vse kandidature morajo biti osvojene pri različnih sodnikih; 

Kandidatur CACIB in rezervni CACIB se ne upošteva kot kandidatur za Prvaka Slovenije v 

lepoti (Ch. SLO). 

PRVAK SLOVENIJE V DELU (Ch.T. SLO) lahko postane pes, ki je osvojil: 

a. dve kandidaturi CACIT na mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo v Republiki Sloveniji, 

s tem, da mora od prve do zadnje kandidature preteci najmanj eno leto in en dan (366 dni), 

b. dve kandidaturi CACT SLO na državnem tekmovanju, s tem, da mora od prve do zadnje 

kandidature preteci najmanj eno leto in en dan (366 dni), 

c. eno kandidaturo CACIT na mednarodnem tekmovanju in eno kandidaturo CACT SLO na 

državnih tekmovanjih, ki so potekala v Republiki Sloveniji, s tem, da mora od prve do zadnje 

kandidature preteci najmanj eno leto in en dan (366 dni), 

in ima oceno zunanjosti najmanj “prav dobro”. 

PRVAK SLOVENIJE V AGILITYJU (Ch.Ag SLO) lahko postane pes, ki je osvojil 

a) dve kandidaturi CACIAg na mednarodnem tekmovanju, ki je potekalo v Republiki 

Sloveniji, s tem, da mora od prve do zadnje kandidature preteci najmanj eno leto in en dan 

(366 dni). 

b) tri kandidature CACAg SLO na državnem tekmovanju, s tem, da mora od prve do zadnje 

kandidature preteci najmanj eno leto in en dan (366 dni). 

c) eno kandidaturo CACIAg na mednarodnem tekmovanju in dve kandidaturi CACAg SLO 

na državnih tekmovanjih, ki so potekala v Republiki Sloveniji, s tem, da mora od prve do 

zadnje kandidature preteci najmanj eno leto in en dan (366 dni), 

d) in ima oceno zunanjosti najmanj “dobro”. 

ABSOLUTNI PRVAK SLOVENIJE (Ch. B. + T. SLO) postane tisti pes, ki je osvojil naziv 

Prvak Slovenije v lepoti in naziv Prvak Slovenije v delu. 

MLADINSKI PRVAK SLOVENIJE V LEPOTI (Ch.J. SLO) lahko postane pes, ki je 

osvojil: 

- tri kandidature Mladinski prvak v lepoti Slovenije (MPL SLO) na treh razstavah, ki so 

potekale v Republiki Sloveniji, 

- vsaj ena od kandidatur mora biti osvojena na mednarodni razstavi, 

- čas za dosego tega prvaštva ni omejen, 

Kandidature morajo biti osvojene pri dveh različnih sodnikih, 

Namesto ene kandidature MPL SLO velja tudi kandidatura CAC SLO, vendar le, ce je 

osvojena do starosti 24 mesecev; tako uveljavljeni CAC SLO se ne more še enkrat upoštevati 

pri izpolnjevanju pogojev za naziv “Prvak Slovenije v lepoti - Ch. SLO”. 

PRVAK VETERANOV SLO (Ch. V. SLO) lahko postane pes, ki je osvojil 3 (tri) ocene 

odlicno I v razredu veteranov ali seniorjev, ki so potekale v Republiki Sloveniji. Vsaj ena 

ocena mora biti pridobljena na mednarodni razstavi. 

Nosilci mladinskih in veteranskih prvaštev ne morejo nastopati na državnih in mednarodnih 
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razstavah v razredu prvakov. 
 

89. člen 

 

V kolikor se uvede nova kinološka disciplina je možna pridobitev naslova PRVAK 

SLOVENIJE v novi kinološki disciplini na način in pod pogoji, ki so predpisani v tem 

pravilniku in izvedbenem strokovnem aktu nove discipline. 
 

90. člen 

 

KZS izda potrdilo o osvojenih nazivih na podlagi pisnega zahtevka lastnika psa. Zahtevku 

oziroma vlogi morajo biti priložene fotokopije kartonov z osvojenimi nazivi oziroma 

kandidaturami in fotokopija rodovnika. 

Diploma o osvojenem prvaštvu vsebuje ime psa, številko vpisa v rodovno knjigo, pasmo, 

datum poleženosti, ime in priimek lastnika, seznam vseh osvojenih nazivov - z opisom kraja, 

datumom in vrste prireditve ter datumom izdaje. Diplomo podpiše in s pečatom overi 

predsednik KZS. KZS pošlje lastniku diplomo brezplačno najkasneje v roku enega meseca od 

prejema popolne vloge. 
 

91. člen 

 

Na kinoloških prireditvah se lahko za doseženi uspeh v vzreji ali v delu podeli: diplome, 

medalje, pokale, pisna priznanja in podobno. Zmagovalcem se lahko podelijo tudi praktične 

nagrade. 

Nagrade za vzrejne skupine se podeljuje izključno vzreditelju. 

Prireditelj mora v prijavnici, najkasneje pa v katalogu prireditve objaviti, katere nagrade bo 

podelil in po kakšnih merilih. 
 

92. člen 

 

Na kinoloških prireditvah ne smejo sodelovati: necepljeni psi in bolni psi, vidno breje in 

goneče psice. O zdravstvenem stanju odloča veterinar. 

Na prireditvah se lahko izjemoma dovoli udeležba vodniku z gonečo se psico, pod pogoji, ki 

jih predpiše prireditelj. Lastnik oziroma vodnik, ki želi sodelovati z gonečo psico, mora pred 

začetkom prireditve organizatorja in sodnika o tem posebej obvestiti. V tem primeru mora 

organizator poskrbeti, da goneča psica ne bo motila ostalih psov, ki sodelujejo na prireditvi. 

Vodnika psice, ki ne obvesti organizatorja in sodnika o tem, da sodeluje z gonečo psico, mora 

sodnik diskvalificirati in prijaviti na ustrezen disciplinski organ KZS. 

Na prireditvah, kjer se ocenjuje delo reševalnih psov in usposobljenost psov, ki se uporabljajo 

v humanitarne namene, lahko sodelujejo tudi nečistopasemski psi (mešanci). Za goneče psice 

veljajo določila prejšnjega odstavka. 

 

IV/B ORGANIZACIJA KINOLOŠKIH 

PRIREDITEV 
 

93. člen 

 

Kinološke prireditve v Republiki Sloveniji so prireditve, katerih namen je izvajanje 

kinoloških dejavnosti kot so: ocenjevanja zunanjosti, vzrejni pregledi, razstave, tekmovanja, 

srečanja in vse vrste delovnih preizkušenj psov. 
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94. člen 

 

Za dokončno usklajevanje terminov vseh kinoloških prireditev v državi ter za ugotavljanje 

izpolnjevanja zahtevanih pogojev, v skladu z določili vseh strokovnih pravilnikov KZS, je 

pristojna Komisija za prireditve KZS pri Upravnem odboru KZS. 
 

95. člen 

 

Datum in čas kinološke prireditve predlaga vsak prireditelj samostojno. Kandidati za 

prireditelje morajo do 15. septembra prijaviti KZS vse prireditve za naslednje leto. Prireditve 

nižjega in državnega ranga morajo prijaviti predhodno leto, prireditve mednarodnega ranga pa 

morajo prijaviti dve leti vnaprej. 

Usklajevanje prireditev mora pristojni organ KZS izvesti do 15. oktobra vsako predhodno leto 

oziroma za dve leti vnaprej. Predloge sprejema, obravnava in usklajuje Komisija za prireditve 

KZS, ki tudi izdela letni načrt prireditev. 

KZS bo zaščitila termin vsake potrjene prireditve. 

Če dve kinološki organizaciji izbereta isti termin za svojo prireditev, Komisija za prireditve 

KZS izvede usklajevalni postopek, skupaj z obema predlagateljema. 

Kinološka zveza Slovenije objavlja letni načrt prireditev najkasneje do 15. decembra tekočega 

leta za naslednje leto. V načrtu morajo biti navedene vse državne in mednarodne prireditve, ki 

se bodo v naslednjem letu organizirale na ozemlju naše države 
 

96. člen 

 

Kinološke organizacije lahko prijavijo naslednje vrste prireditev: 

· ocenjevanja zunanjosti psov, 

· razstave psov, 

· preizkušnje in izpite šolanih psov, 

· tekmovanja šolanih psov, 

· tekmovanja v agilityju, 

· tekmovanja hrtov, 

· tekmovanja v ostalih športno-kinoloških disciplinah, 

· tekmovanja v junior handlingu, 

Vzrejne preglede za posamezne pasme oziroma pasemske skupine prijavljajo vzrejne komisije 

KZS in strokovni sveti pasemskih organizacij (v nadaljevanju: strokovni organ). 
 

97. člen 

 

1. Za mednarodne razstave morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 

· mednarodno razstavo lahko organizira le tista organizacija, članica KZS, ki je že 

uspešno organizirala tri državne prireditve, 

· v koledarskem letu se lahko organizira le toliko mednarodnih razstav, kot jih potrdi 

Federation Cynologique Internationale (v nadaljevanju: FCI), 

· na dan mednarodne razstave ne sme biti v državi nobene druge istovrstne kinološke 

prireditve. 

2. Za državno razstavo morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 

· državno razstavo lahko organizira le tista organizacija članica KZS, ki je že uspešno 

organizirala tri prireditve, 

· v koledarskem letu se lahko organizira le toliko državnih razstav, kot jih določi 

pristojni organ KZS, ob upoštevanju kinoloških interesov v republiki Sloveniji, 

· da so izpolnjeni vsi pogoji, ki so navedeni v Pravilniku o razstavah v republiki 
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Sloveniji, 

· v republiki Sloveniji se isti dan ne smeta organizirati dve državni razstavi vseh pasem 

psov. 

3. Za mednarodno tekmovanje morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 

· mednarodno tekmovanje lahko organizira le tista organizacija, članica KZS, ki je z 

uspehom organizirala tri državna tekmovanja, 

· v dneh, ko poteka mednarodno tekmovanje, ne sme biti nobene druge istovrstne 

kinološke prireditve v državi. 

4. Za državno tekmovanje morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji: 

· državno tekmovanje lahko organizira le tista organizacija članica KZS, ki je že izvedla 

tri lokalna ali regijska tekmovanja, 

· isti dan se ne sme organizirati dveh enakih državnih tekmovanj, 

· v koledarskem letu se lahko organizira le toliko tekmovanj za posamezno vrsto 

oziroma obliko dela, kot jih določi pristojni organ KZS. 

Pri organizaciji prireditev je treba upoštevati tudi zahteve, ki so navedene v pravilnikih 

strokovnih organov, ki opredeljujejo organizacijo prireditev na njihovih podrocjih. 

 

DOLŽNOSTI PRIREDITELJA 
 

98. člen 

 

Trideset dni pred datumom prireditve mora prireditelj prijaviti prireditev: 

· pristojni veterinarski inšpekciji, 

· pristojnemu organu za notranje zadeve. 

Na vsaki državni prireditvi mora prireditelj izobesiti državno zastavo in zastavo KZS, na 

mednarodni pa še zastavo FCI. Neobvezno pa izobesi zastave vseh držav, iz katerih prihajajo 

udeleženci prireditve. 
 

99. člen 

 

Organizator državne ali mednarodne prireditve mora poleg pisne vloge za organizacijo 

prireditve poslati Komisiji za prireditve KZS tudi: 

a) točen opis kraja in želeni datum prireditve, 

b) predvidene nazive in kandidature, ki jih želi podeliti, 

c) ime strokovnega vodje prireditve, 

d) izjavo o plačilu obveznosti KZS oziroma FCI. 
 

100. člen 

 

Prireditelj mora pred prireditvijo v predpisanih rokih pisno obvestiti delegiranega oziroma 

vabljenega sodnika in delegata KZS o kraju in času prireditve in sicer: 

· 10 dni pred lokalno prireditvijo, 

· 20 dni pred regionalno prireditvijo, 

· 60 dni pred državno prireditvijo, 

· 120 dni pred mednarodno prireditvijo. 
 

101. člen 

 

Vsako spremembo programa ali odpoved prireditve mora prireditelj vsaj 14 dni prej sporočiti 

KZS, sodniku/om ter delegatu KZS. Prav tako mora prireditelj v primeru odpovedi prireditve 

o tem obvestiti tudi vse že prijavljene tekmovalce oziroma razstavljavce. 
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102. člen 

 

Na prireditvah, kjer se ocenjuje pse v ocenjevalnih krogih, mora prireditelj kroge pripraviti in 

določiti upoštevajoč pravilnik o razstavah psov in druge pravilnike strokovnih organov, ki 

opredeljujejo organizacijo prireditev na njihovih podrocjih. 

Za nemoten potek prireditve mora prireditelj: 

· določiti vodjo prireditve, ki mora biti seznanjen s svojimi dolžnostmi v skladu s tem 

pravilnikom, 

· določiti strokovnega vodjo prireditve, ki mora biti sodnik (velja za tiste prireditve, kjer 

se podeljujejo kandidature za državna in mednarodna prvaštva) - ni obvezno, da je 

strokovni vodja član organizacije, ki prireditev prireja, 

· pred prireditvijo (preizkusom, izpitom, tekmovanjem, razstavo) ustrezno izpolniti vse 

potrebne obrazce ter jih pred začetkom prireditve predati sodniku, 

· določiti potrebno število redarjev, vodij krogov ali pomočnikov na terenu, 

· zavarovati prireditev (odgovornost prireditelja), 

· javno razglasiti začetek in konec prireditve, 

· priskrbeti ustrezen administrativni kader, 

· poskrbeti za ustrezno opremo in prostor oziroma teren, glede na vrsto prireditve in 

pasme psov, 

· objaviti pristojbine posameznih storitev po ceniku KZS, 

· poskrbeti za potreben higienski pribor in sanitarije. 
 

103. člen 

 

Po končani prireditvi mora prireditelj v predpisanem roku poslati na KZS naslednjo 

dokumentacijo: 

1. PO REGIONALNI RAZSTAVI IN TEKMOVANJIH ŠOLANIH PSOV: 

· poročilo vodje prireditve v dveh izvodih, 

· dva kataloga tekmovanja z vpisanimi rezultati. 

2. PO MEDNARODNEM IN DRŽAVNEM TEKMOVANJU ŠOLANIH PSOV: 

· strokovno poročilo o tekmovanju v dveh izvodih, ki ga podpišeta vodja 

tekmovanja in strokovni vodja tekmovanja, 

· dva kataloga z vpisanimi rezultati tekmovanja, 

· predlog kandidatur za nazive v dveh izvodih, 

· zbirno listo doseženih rezultatov tekmovalcev. 

3. PO MEDNARODNI IN DRŽAVNI TEKMI V AGILITYJU: 

· strokovno poročilo o tekmovanju v dveh izvodih, ki ga podpišeta vodja 

tekmovanja in sodnik, 

· dva kataloga z vpisanimi rezultati tekmovanja, 

· predlog kandidatur za nazive v dveh izvodih, 

· zbirno listo doseženih rezultatov tekmovalcev. 

4. PO MEDNARODNI IN DRŽAVNI TEKMI HRTOV: 

· vso zahtevano dokumentacijo navedeno v ustreznih strokovnih pravilnikih. 

5. PO TEKMOVANJIH V OSTALIH KINOLOŠKIH DISCIPLINAH 

· vso zahtevano dokumentacijo navedeno v ustreznih strokovnih pravilnikih. 

6. PO OCENJEVANJU ZUNANJOSTI PSOV: 

· poročilo vodje prireditve, 

· ocenjevalne liste v dveh izvodih. 

7. Z VZREJNIH PREGLEDOV PSOV: 

· poročilo vodje prireditve. 
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8. Z UPORABNOSTNIH PREIZKUŠENJ LOVSKIH PSOV: 

· poročilo vodje prireditve, 

· ocenjevalni liste v dveh izvodih. 

9. PO DRŽAVNI ALI MEDNARODNI RAZSTAVI: 

· vso zahtevano dokumentacijo opisano v Pravilniku o razstavah v republiki 

Sloveniji. 

 

DOLŽNOSTI SODNIKA IN DELEGATA NA PRIREDITVAH 
 

104. člen 

 

Sodnik mora prireditelju pisno potrditi svojo udeležbo na prireditvi, na katero je vabljen 

oziroma razporejen. 

Sodniki, ki sodelujejo na kinoloških prireditvah, morajo imeti za sodelovanje soglasje matične 

organizacije. Sodniki za delo psov pa potrebujejo tudi ustrezen potni nalog za prireditve v 

republiki Sloveniji, če tako predpiše ustrezen strokovni organ. 
 

105. člen 

 

Če delegirani sodnik iz opravičljivih razlogov ne more sodelovati na kinološki prireditvi, si 

mora sam poiskati ustrezno zamenjavo; o zamenjavi mora obvestiti vodjo prireditve in 

ustrezen strokovni organ (velja le za lokalne in regionalne prireditve). 
 

106. člen 

 

Sodnik mora pri svojem delu uporabljati predpisane obrazce. Za svoje delo uporablja 

naslednje vrste obrazcev: 

 

I. IZPITI IN TEKMOVANJA ŠOLANIH PSOV (DELOVNIH, REŠEVALNIH, 

LOVSKIH, V AGILITYJU, HRTOV) 

Vsi izpiti se izvajajo v skladu z določili veljavnih pravilnikov KZS in FCI o preizkušanju 

usposobljenosti psov za določene vrste dela in namembnosti. 

Za ocenjevanje uspešnosti dela teh psov mora sodnik uporabljati naslednje obrazce: 

1. Ocenjevalni obrazec (za vse stopnje izpitov in preizkušenj), ki ostane sodniku; 

2. Ocenjevalna lista (zbirnik rezultatov) - 4 izvodi: 

· 1 izvod prejme KZS, 

· 1 izvod prejme strokovni organ, 

· 1 izvod dobi prireditelj, 

· 1 izvod ostane sodniku; 

3. Sodniško poročilo - 4 izvodi: 

· 1 izvod prejme KZS, 

· 1 izvod prejme strokovni organ, 

· 1 izvod dobi prireditelj, 

· 1 izvod ostane sodniku; 

Sodniško poročilo (pod 3. točko) naj vsebuje: 

· ime prireditelja, 

· kraj in čas prireditve, 

· imena sodelujočih pripravnikov, 

· pripombe o znanju psov in vodnikov - rezultate dela, 

· oceno organizacije prireditve s pripombami in predlogi, 

· terenske in vremenske razmere na prireditvi. 
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Po prireditvi mora sodnik poslati KZS v predpisanem roku: 

· 2 izvoda ocenjevalne liste (rezultate), 

· 2 izvoda sodniškega poročila, 

· izpolnjen potni nalog (obračun stroškov po ceniku). 

Dolžnost sodnika je, da: 

· preveri identiteto psov, 

· preveri vse v obrazce vpisane podatke ter jih s podpisom potrdi, 

· če psi, ki so opravili delovni izpit, še nimajo Knjižice razstavnih in delovnih 

uspehov psa, to posebej označi v ustreznem obrazcu, 

· odvzame vse tuje delovne knjižice slovenskim tekmovalcem in jih pošlje KZS v 

nostrifikacijo, 

· kandidatu in drugim pojasni napake vodnika in psa med vadbo. 

· s podpisom potrdi vpisani dosežek in oceno v Knjižici razstavnih in delovnih 

uspehov psa, 

· po prireditvi v predpisanem roku pošlje obračun potnih stroškov KZS (oziroma 

prireditelju, če je tako določeno). 

 

II. OCENJEVANJE PREIZKUSA LOVSKIH ZASNOV IN 

UPORABNOSTNIH PREIZKUŠENJ 

Uporabljajo se naslednji obrazci: 

1. Ocenjevalni list - 3 izvodi: 

· 1 izvod se pošlje KZS, 

· 1 izvod strokovnemu organu, 

· 1 izvod vodnik psa; 

2. Sodniško poročilo - 4 izvodi: 

· 1 izvod se pošlje KZS, 

· 1 izvod strokovnemu organu, 

· 1 izvod dobi prireditelj, 

· 1 izvod ostane sodniku; 

Sodnik mora po prireditvi v predpisanem roku poslati KZS: 

· vse ocenjevalne liste ter 

· sodniško poročilo v enem izvodu. 

 

III. OCENJEVANJE ZUNANJOSTI PSOV 

Uporabljajo se naslednji obrazci: 

1. Ocena zunanjosti - 3 izvodi: 

· 1 izvod prejme KZS, 

· 1 izvod prejme pristojni strokovni organ, 

· 1 izvod dobi lastnik psa; 

2. Sodniško poročilo o ocenjevanju zunanjosti psov - 3 izvodi: 

· 1 izvod se pošlje KZS, 

· 1 izvod ostane oziroma se pošlje prireditelju, 

· 1 izvod strokovnemu organu. 

Na ocenjevanju zunanjosti se začasno odvzame rodovnike psov, ki so izdani v tujini in še 

niso nostrificirani ter rodovnike psov, ki so vpisani v register mladih (RM). Odvzeti 

rodovnik se priloži ocenjevalnemu listu in pošlje KZS. 

Sodnik mora po prireditvi v predpisanem roku poslati KZS: 

· vse ocenjevalne liste, 

· vse odvzete rodovnike, 

· sodniško poročilo. 
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IV. PODROČJE VZREJE 

Za vzrejo se uporabljajo naslednji obrazci: 

1. Vzrejni list (glej Vzrejni pregledi); 

2. Vzrejna knjižica oziroma dovoljenje (glej Vzrejni pregledi); 

3. Prijava paritve - 4 izvodi: 

· 2 izvoda se pošljeta KZS, 

· 1 izvod obdrži lastnik psa, 

· 1 izvod obdrži lastnik psice; 

4. Prijava legla - 4 izvodi: 

· 3 izvodi se pošljejo KZS - po vpisu v Rodovno knjigo pošlje KZS: 

· en izvod pristojnemu strokovnemu organu, 

· en izvod tetovirnemu referentu, ki bo leglo tetoviral, 

· zadnji izvod shrani KZS; 

· 1 izvod ostane vzreditelju. 

5. Rodovnik: 

· izvirnik se pošlje vzreditelju, 

· kopija ostane v kartoteki KZS. 

 

V. VZREJNI PREGLEDI 

Predpisani obrazci so naslednji: 

1. Vzrejni list - 1 izvod: ostane strokovnemu organu; 

2. Vzrejna knjižica oziroma kartonček, ki je kot vzrejno dovoljenje - 1 izvod, 

oziroma zaznamek v knjižici rezultatov: izda jo/ga pristojen strokovni organ na 

osnovi izpolnjenih pogojev in uspešno opravljenega vzrejnega pregleda psa oziroma 

psice. 

Strokovni organ mora v roku 14 dni po končani prireditvi poslati KZS poročilo o 

vzrejnem pregledu, ki vsebuje: 

· datum, kraj in čas prireditve, 

· število udeležencev pregleda po posameznih pasmah, 

· seznam sodelujočih sodnikov in pripravnikov, 

· seznam sodelujočih članov strokovnega organa, 

· katalog vzrejno pregledanih psov/psic locen po pasmah, 

· pripombe glede organizacije prireditve, 

· obračun stroškov (velja le za tiste strokovne organe, ki so po okriljem KZS). 

 

VI. RAZSTAVE 

Za razstave je treba upoštevati določila Pravilnika o razstavah v republiki Sloveniji. 
 

107. člen 

 

Sodniki lahko izključijo s prireditve vse vodnike psov, ki ne upoštevajo določil strokovnih 

pravilnikov KZS. Če je na prireditvi delegat KZS, ima on to pravico in dolžnost. Poročilo o 

izključitvi in vzrokih zanjo mora biti podano v strokovnem poročilu s prireditve. 
 

108. člen 

 

Sodnik lahko odkloni ocenjevanje na prireditvi, če ni zadoščeno vsem pogojem strokovnih 

pravilnikov KZS. 

 

DELEGAT 
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109. člen 

 

SS KZS izdela seznam delegatov za vse državne in mednarodne prireditve, ki na prireditvah 

zastopajo KZS. Ta seznam velja za naslednje leto. Delegat KZS mora biti aktiven mednarodni 

kinološki sodnik z najmanj 5-letno prakso. 

Glede na vrsto prireditve Komisija za prireditve KZS razporedi na posamezno prireditev 

ustreznega delegata. 

Sklep o imenovanju prejmeta prireditelj in delegat KZS s strani KZS najmanj 45 dni pred 

prireditvijo. 

Prireditelj je dolžan delegata KZS pisno obvestiti najmanj 30 dni pred prireditvijo o kraju, 

času in ostalih podrobnostih prireditve. Delegat KZS nosi vidno oznako svoje funkcije, ki mu 

jo mora priskrbeti prireditelj. 
 

110. člen 

 

Kot predstavnik KZS ima delegat na prireditvi obveznosti in odgovornosti ter pravico 

odločanja. Za svoje delo prejme tudi finančno nadomestilo (potni stroški, dnevnice, nočnine, 

strokovno delo). 

a) Obveznosti delegata so: 

· Na mednarodne prireditve ter mednarodne in državne razstave mora priti dan pred 

prireditvijo. 

· Pred začetkom prireditve se mora seznaniti z vsemi pripravami na prireditev, 

pregledati mora katalog in terene, kjer bo prireditev potekala. Informirati se mora o 

prihodu kinoloških sodnikov (v nadaljevanju: sodnikov) in se seznaniti s programom 

prireditve. Preveriti mora tudi, ali ima organizator vsa potrebna soglasja za izvedbo 

prireditve. 

· Če ugotovi nepravilnosti, pomanjkljivosti in napake, mora organizatorju svetovati, 

kako naj jih odpravi in uskladi s strokovnimi pravilniki KZS. 

· Organizator prireditve mora upoštevati vse konkretne predloge in pobude delegata. 

Če ni zadovoljeno vsem predpisanim pogojem, še posebej pa varnosti udeležencev, 

ima delegat pravico prireditev prepovedati. 

b) Odgovornosti delegata so: 

· Da poda strokovno tolmačenje za izvedbo določil strokovnih pravilnikov KZS. 

· Če na prireditev iz kakršnegakoli razloga ne pride vabljeni sodnik, lahko delegat v 

imenu KZS ter v soglasju z organizatorjem imenuje drugega sodnika ali pa 

prerazporedi pasme po ocenjevalnih krogih oziroma po tekmovalnih skupinah. 

· Kontrolira postopke sodnika, nadzira izvedbo programa in posreduje v primeru 

zamude oziroma zaostajanja. 

· Rešuje pritožbe posameznikov glede ocen in drugih pomanjkljivosti, skupaj s 

sodniki ali organizatorjem oziroma s prizadeto osebo poskuša najti najboljšo rešitev. 

· Če ugotovi grobe nepravilnosti, lahko prekine prireditev (delno ali v celoti), dokler 

se te ne odpravijo. 

· Spremlja celoten potek prireditve in posreduje v primeru neprimernega obnašanja 

udeležencev, gledalcev ali sodnikov in sodniških pripravnikov (v nadaljevanju: 

pripravnikov). 

· Rešuje vse nastale probleme in nepravilnosti, v skladu z določili strokovnih 

pravilnikov KZS. 

Delegat skupaj z organizatorjem nosi vso moralno odgovornost, če prireditev ni 

potekala po določilih aktov KZS. 

c) Dolžnosti delegata so: 
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· Odpre in zapre prireditev (razen v primeru, če je prisoten predsednik KZS) in ji 

prisostvuje do zaključka, 

· Po koncu prireditve, najkasneje pa v roku 15 dni, mora Komisiji za prireditve 

KZS, SS KZS in prireditelju dostaviti pisno poročilo o prireditvi. 

Delegatovo poročilo o prireditvi mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

· mesto, datum in status prireditve, 

· vremenske razmere, 

· opis terenov ali razstavnega oziroma tekmovalnega prostora (število, velikost in 

opremljenost ocenjevalnih krogov), 

· osebje v ocenjevalnih krogih (vodja kroga, administrator, itd), 

· delo tehnične službe (ozvočenje, redarji, itd), 

· opis kataloga (estetski in strokovni), 

· število prijavljenih psov, 

· število sodnikov in pripravnikov, ki so na prireditvi sodelovali, 

· približno število gledalcev, 

· opis mnenj obiskovalcev in udeležencev o prireditvi, 

· oceno postopkov ocenjevanja v sodniških krogih oziroma na terenu, 

· navedbo vseh nepravilnosti, na katere je opozoril organizatorja, 

· opis, ali so bila na prireditvi upoštevana vsa določila strokovnih pravilnikov KZS, 

· V roku 14 dni po prireditvi mora predati disciplinskemu organu KZS vse 

morebitne pisne predloge (z utemeljitvijo) za uvedbo disciplinskega postopka 

zoper kršitelje določil strokovnih pravilnikov KZS. 

Kadar delegat v svojem poročilu navede primere kršitev določil strokovnih pravilnikov 

KZS, mora Komisija za prireditve KZS o tem čim prej obvestiti SS KZS. 
 

111. člen 

 

Pritožba na vseh prireditvah je možna le, kadar dobi pes oceno "nezadostno". Pritožba mora 

biti podana pisno in v času prireditve, drugače se je ne upošteva. Organizator prireditve določi 

višino kavcije za pritožbo in jo vpiše v katalog. Višina kavcije mora biti najmanj v višini 

prijavnine. Če se pritožba reši v korist pritožnika, se kavcija vrne. 

Pritožiti se je mogoče tudi na formalno napako sodnika ali organizatorja. 

Pri delovnih preizkušnjah psov je sodnikova odločitev dokončna in na njo ni pritožbe. 

Na državnih in mednarodnih razstavah je treba vsako pritožbo izročiti delegatu KZS, ki jo 

sam rešuje takoj skupaj s prizadetimi. Odločitev delegata KZS o pritožbi je dokončna. 

Če pa gre za disciplinske prestopke udeležencev prireditve, ki so opredeljeni v Pravilniku o 

disciplinski odgovornosti, delegat postopa v skladu z določili tega pravilnika. 

 

ODGOVORNOST PRIREDITELJA 
 

112. člen 

 

Prireditelj odgovarja samo za škodo, ki so jo povzročili izvajalci (osebje prireditve oziroma 

višja sila) v času trajanja prireditve. 

Ne odgovarja pa za škodo, povzročeno z ugrizi popadljivih psov, za kar odgovarja lastnik 

vsakega psa. 
 

113. člen 

 

Če pasemska organizacija organizira prireditev v okviru druge prireditve višjega ranga, mora 

z organizatorjem te prireditve skleniti pogodbo, v kateri se določijo vse strokovne in 
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organizacijske zadeve ter odgovornost. Če tovrstna pogodba ni sklenjena, nosi organizator 

prireditve višjega ranga vso odgovornost za potek vseh prireditev, ki potekajo pod njegovim 

okriljem. 
 

114. člen 

 

Zaradi neizpolnjevanja določil tega poglavja ima Upravni odbor KZS pravico kinološki 

organizaciji prepovedati organizacijo prireditve za dobo najmanj enega leta. 

 

V/A EVIDENCE PASEMSKIH PSOV 
 

115. člen 

 

V evidence psov, ki jih vodi KZS, se vpisujejo podatki o pasemski pripadnosti psa, njegovem 

poreklu in prirojenih ter pridobljenih vrednotah. 

Evidence so naslednje: 

1. evidenca prijav paritev, 

2. evidenca prijav legel, 

3. rodovna knjiga po posameznih pasmah poleženih psov: 

· register rodovnikov (SLR), 

· register pogojnih rodovnikov (SPR), 

· register začetnih rodovnikov (SZR) 

4. evidenca ocenjenih psov, 

5. evidenca šolanih psov, 

· športnih psov, 

· reševalnih psov, 

· lovskih psov, 

· psov drugih namembnosti; 

6. evidenca vzrejno pregledanih psov, 

7. evidenca prvakov, 

8. evidenca psov, ki so kupljeni v tujini, 

9. evidenca zaščitenih psarn FCI. 

Obrazce za vse evidence KZS in njenih strokovnih organov ter za vso drugo k temu 

pripadajočo dokumentacijo predpiše SS KZS enotno za vso državo. 

Pri vodenju navedenih evidenc je treba upoštevati tudi določila, ki so navedena v poglavju o 

vzreji pasemskih psov. 
 

116. člen 

 

EVIDENCA PRIJAV PARITEV je sestavljena iz potrdil o prijavah paritev. 

Prijavo paritve overi odgovorna oseba pristojnega strokovnega organa. 
 

117. člen 

 

EVIDENCA PRIJAV LEGEL je sestavljena iz vseh prijav legel; to je kronološka 

dokumentacija pasemskih psov, ki so se skotili na ozemlju države in so njihovi starši (matere 

obvezno) vpisani v rodovno knjigo KZS. 

V evidenco prijav legel se vpisuje mladice na podlagi prijave legla. 
 

118. člen 
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RODOVNA KNJIGA KZS se vodi za vsako posamezno pasmo. V rodovno knjigo se 

vpisuje naslednje podatke: 

1. številko vpisa v rodovno knjigo (SLR/SPR/SZR), 

2. kratico pasme in naziv pasme, 

3. ime psa (z nazivom registrirane in zaščitene psarne, če jo vzreditelj ima), 

4. spol in datum skotitve, 

5. vrsto dlake (po seznamu FCI), 

6. barvo in oznake (po seznamu FCI), 

7. vrsta označevanja, 

8. prednike - tri generacije, 

9. ime vzreditelja, 

10. ime lastnika, 

11. podeljena prvaštva in opravljene delovne izpite. 

Pse se vpisuje v rodovno knjigo (SLR) in v evidenco pogojnega vpisa (SPR) in začetnega 

vpisa (SZR). 
 

119. člen 

 

EVIDENCA OCENJENIH PSOV je register ocen zunanjosti psov, ki so bili ocenjeni na 

kinoloških prireditvah v republiki Sloveniji. 
 

120. člen 

 

EVIDENCA ŠOLANIH PSOV je register psov, ki imajo opravljen delovni izpit. Evidenco 

šolanih psov sestavljajo: 

· vsi psi lovskih pasem, ki imajo opravljen ustrezen lovski izpit za pasmo, ki ga predpiše 

pristojen strokovni organ, 

· vsi psi, ki imajo opravljen delovni izpit, ki ga predpisuje strokovni organ za pasmo 

oziroma vrsto dela. 

V to evidenco se vpiše ime psa, številko vpisa v rodovno knjigo, vrsto izpita in doseženi 

rezultat. To evidenco vodi KZS; za področje svojega delovanja pa jo lahko vodijo tudi 

pristojni strokovni organi. 
 

121. člen 

 

Izpite šolanih lovskih in ostalih delovnih psov opravljene v tujini je treba nostrificirati. 

Nostrifikacija se opravi na podlagi vpisa v dokumentih psa (delovni knjižici) in po preverjanju 

pri matični organizaciji, kjer je izpit potekal, v primeru, ko lastnik ni predložil mednarodnega 

potrdila o opravljenem delovnem izpitu. Nostrifikacijo opravi pooblaščeni strokovni organ 

KZS. 

Izpiti, ki niso nostrificirani in vpisani v evidence KZS, se ne priznajo. 
 

122. člen 

 

EVIDENCO VZREJNO PREGLEDANIH PSOV vodijo pristojni strokovni organi. 

Podatke o vzrejno pregledanih psih se lahko objavi v vzrejnih knjigah ali pa v glasilu KZS. 

Vzrejna dovoljenja, ki so jih psi opravili v tujini, je treba nostrificirati. Nostrifikacija se opravi 

na podlagi podatkov v dokumentih psa in po preverjanju pri matični organizaciji, ki je izdala 

tako dovoljenje. Podatke je dolžan preskrbeti lastnik psa. Nostrifikacijo opravi pooblaščeni 

strokovni organ. Vzrejna dovoljenja, ki niso nostrificirana in vpisana v evidenco KZS, se ne 

priznavajo. 
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123. člen 

 

EVIDENCA PRVAKOV se vodi ločeno za prvake v delu, v agilityju, v dirkah hrtov, prvake 

v lepoti in absolutne prvake, kakor tudi za mednarodne, državne in mladinske prvake in 

veterane. 

Sestavljena je iz imena psa, številke vpisa v rodovno knjigo, pasme, naziva in letnice 

osvojenega prvaštva. 
 

124. člen 

 

EVIDENCA PSARN se vodi po abecednih nazivih psarn in vsebuje še leto registracije 

psarne ter ime in naslov lastnika. 

 

V/B PASEMSKA RAZDELITEV 
 

125. člen 

 

Po določilih Mednarodne kinološke organizacije so psi, katerih standard priznava FCI, 

razdeljeni v deset pasemskih skupin, ki se delijo še po posameznih sekcijah, in sicer: 

I. SKUPINA: OVCARSKI IN PASTIRSKI PSI (razen švicarskih planšarskih psov) 

1. sekcija: ovčarski psi, 

2. sekcija: pastirski psi; 

II. SKUPINA: PINCI-ŠNAVCERJI, MOLOSI IN ŠVICARSKI PLANŠARSKI PSI 

1. sekcija: pinci in šnavcerji, 

2. sekcija: molosi, 

3. sekcija: švicarski planšarski psi, 

4. sekcija: sorodne pasme; 

III. SKUPINA: TERIERJI 

1. sekcija: veliki in srednji terierji, 

2. sekcija: mali terierji, 

3. sekcija: terierji tipa bull, 

4. sekcija: pritlikavi terierji; 

IV. SKUPINA: JAZBECARJI 

V. SKUPINA: ŠPICI IN PRATIPSKI PSI 

1. sekcija: polarni vlečni psi, 

2. sekcija: polarni lovski psi, 

3. sekcija: polarni ovčarski psi in psi čuvaji, 

4. sekcija: evropski špici, 

5. sekcija: azijski špici in sorodne pasme, 

6. sekcija: pratipski psi, 

7. sekcija: pratipski lovski psi, 

8. sekcija: pratipski grebenarji; 

VI. SKUPINA: GONICI IN KRVOSLEDCI 

1. sekcija: goniči, 

2. sekcija: krvosledci, 

3. sekcija: sorodne pasme; 

VII. SKUPINA: PTICARJI 

1. sekcija: kontinentalni ptičarji, 

2. sekcija: britanski in irski ptičarji; 

VIII. SKUPINA: PRINAŠALCI, ŠARIVCI IN VODNI PSI 
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1. sekcija: prinašalci, 

2. sekcija: šarivci, 

3. sekcija: vodni psi; 

IX. SKUPINA: PRITLIKAVE PASME 

1. sekcija: bišoni in sorodne pasme, 

2. sekcija: kodri, 

3. sekcija: male belgijske pasme, 

4. sekcija: golokožni psi, 

5. sekcija: tibetanske pasme, 

6. sekcija: čivave, 

7. sekcija: pritlikavi angleški španjeli, 

8. sekcija: japonski španjeli in pekinčani, 

9. sekcija: pritlikavi kontinentalni španjeli, 

10. sekcija: kromfohrlaender, 

11. sekcija: mali molosi; 

X. SKUPINA: HRTI 

1. sekcija: hrti z dolgo dlako in resicami, 

2. sekcija: hrti s trdo dlako, 

3. sekcija: hrti s kratko dlako. 

 

Navedena delitev pasem po skupinah je po pravilniku FCI obvezna. Velja od 20. 11. 1997 

dalje. Na podlagi uradnega obvestila FCI jo lahko dopolni le SS KZS. 

Na vseh prireditvah v republiki Sloveniji, ki so pod okriljem KZS, se mora brezpogojno 

upoštevati veljavni seznam pasem po FCI, ki je priloga pravilnika o razstavah v republiki 

Sloveniji. 

 

VI STROKOVNI KINOLOŠKI KADER 
 

126. člen 

 

Strokovni kinološki kader sestavljajo vsi strokovno usposobljeni kinološki delavci, ki so 

navedeni v Katalogu kinoloških nazivov. Posamezne evidence glede na njihovo 

usposobljenost vodijo pristojni strokovni organi KZS. Pri svojem delu morajo obvezno 

upoštevati vsa določila PSD. Za morebitne kršitve se proti njim ukrepa v skladu z določili 

Pravilnika o disciplinski odgovornosti. 

KZS mora posvetiti največjo skrb dvigu strokovne ravni kinološkega kadra, še posebej 

sodnikov; kinološke organizacije pa morajo za pripravnike predlagati le osebe, od katerih se 

lahko pričakuje, da bodo izpolnile vse zahtevane pogoje. 

Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS izda ustrezen dokument za vse kinološke nazive, 

razen za vzreditelje. 
 

127. člen 

 

Kinološki sodnik je oseba, ki jo KZS pooblasti, da ocenjuje zunanjost in/ali delo psov 

določene pasme, pasemske skupine in/ali vrste dela. 

Sodnik mora opravljati svojo dolžnost strokovno in pošteno, v skladu z veljavnimi pravilniki 

KZS in FCI. Imeti mora strokovno znanje, sposobnost odločanja, kakor tudi moralno etične 

lastnosti in kvalitete. 

Od kvalitete dela in načina obnašanja sodnika na kinoloških prireditvah sta odvisna ugled in 

pomen slovenske kinologije. 
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Tuji sodniki lahko sodijo na kinoloških prireditvah v republiki Sloveniji samo s soglasjem 

svoje matične kinološke organizacije, za katero mora zaprositi KZS. 
 

128. člen 

 

Sodniki in pripravniki morajo biti aktivni člani kinološke organizacije v okviru KZS. 

Vsi sodniki in pripravniki so vpisani v »evidenco kinoloških sodnikov in sodniških 

pripravnikov KZS«. 

Glede na njihovo aktivnost vodi SS KZS tudi »letni seznam aktivnih kinoloških sodnikov in 

sodniških pripravnikov«. Pogoji za vpis na seznam so naslednji: 

· obvezna udeležba na delnem zboru sodnikov in pripravnikov posamezne pasme, 

pasemske skupine ali vrste dela in skupnem zboru sodnikov KZS po dejavnostih, 

· obvezna udeležba na skupnem zboru sodnikov KZS, 

· poravnana letna sodniška pristojbina (plačuje se do konca januarja za tekoče leto in je 

določena s cenikom KZS) 

· da sodnik oziroma pripravnik ni v disciplinskem postopku pri matični organizaciji ali 

KZS. 

Podrobnejše pogoje določajo s svojimi sklepi še delni zbori sodnikov in pripravnikov 

posamezne pasme, pasemske skupine ali vrste dela. 

Če sodnik ali pripravnik ni aktiven v matični organizaciji v skladu s Statutom KZS in PSD, 

oziroma če ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, ga SS KZS začasno črta z letnega 

seznama aktivnih sodnikov in pripravnikov in ga v času mirovanja ne razporeja na kinološke 

prireditve doma in v tujini. Status aktivnega sodnika ali pripravnika si sodnik oziroma 

pripravnik ponovno pridobi, ko zadosti zgoraj navedenim pogojem. 
 

129. člen 

 

Na kinološke prireditve nižjega ranga v republiki Sloveniji, kjer se ocenjuje zunanjost ali delo 

psov, sodnike s seznama aktivnih sodnikov delegira oziroma potrdi pristojen strokovni organ 

KZS, ali pristojni delni zbor sodnikov. Načeloma naj isti sodnik ne bi sodil dvakrat 

zaporedoma v isti organizaciji članici KZS. 

Organizatorji prireditev državnega in mednarodnega značaja sami izberejo sodnike v skladu z 

določili pravilnika o razstavah v Republiki Sloveniji. 
 

130. člen 

 

Kinološki sodniki se delijo po vrsti dela na: 

· kinološke sodnike za ocenjevanje zunanjosti psov, 

· kinološke sodnike za ocenjevanje dela, 

· kinološke sodnike za ocenjevanje zunanjosti in dela, 

· kinološke sodnike za agility, 

· kinološke sodnike za dirke hrtov, 

· kinološke sodnike za junior handling, 

· vsestranske pasemske kinološke sodnike, 

· zaslužne kinološke sodnike. 
 

131. člen 

 

Kinološki sodniki se delijo po rangu na: 

1. državne sodnike, 

2. mednarodne sodnike, 

3. vsestranski sodnik (all round), 
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4. zaslužni sodniki. 
 

132. člen 

 

Napredovanje sodnikov potrjuje SS KZS, na predlog Komisije za izobraževanje in izpite pri 

KZS. 
 

133. člen 

 

Sodnik sme soditi le tiste pasme oziroma vrsto dela, za katere je opravil izpit. Če se ugotovi, 

da je sodil pasme oziroma vrsto dela, za katere nima izpita oziroma ni pridobil ustreznega 

soglasja, so izrečene ocene neveljavne; takega sodnika se disciplinsko kaznuje po določilih 

Pravilnika o disciplinski odgovornosti. 

Sodnik mora biti seznanjen z novimi predpisi ter mora sproti spremljati razvoj pasme oziroma 

vrste dela, kakor tudi kinologije doma in v tujini. 

Vsi sodniki in pripravniki se morajo strokovno izpopolnjevati in se udeleževati vseh oblik 

usposabljanja, ki jih prirejajo strokovni organi KZS. 
 

134. člen 

 

Zunanjost psa ocenjuje praviloma en sam sodnik, vzrejno vrednost pa ugotavlja ustrezni 

strokovni organ v skladu z določili poglavja PSD o vzrejnih pregledih. 

Sodnik samostojno določi ocene psom na podlagi določil in standarda pasme FCI, predpisov 

in drugih pravilnikov KZS; pri določitvi vzrejne ocene pa mora upoštevati še vzrejni pravilnik 

določene pasme, ki ga predpiše pristojen strokovni organ. 

Delo psov lahko ocenjuje eden ali pa več sodnikov hkrati, odvisno od veljavnih pravilnikov za 

posamezno pasmo, vrsto dela oziroma preizkušnjo. 
 

135. člen 

 

Sodnik ne sme soditi na prireditvah v republiki Sloveniji, ki niso potrjene v letnem načrtu 

prireditev KZS. 

V tujini sme, s soglasjem KZS, na državnih prireditvah soditi sodnik, ki ima rang državnega 

sodnika in je na listi aktivnih sodnikov v tekočem letu, na mednarodnih prireditvah pa le 

sodnik, ki ima rang mednarodnega sodnika in je na listi aktivnih sodnikov v tekočem letu. 

Sodnik mora priti na prireditev ob točno dogovorjenem času ter začeti z delom ob določenem 

času. Sodnik ima pravico zahtevati od prireditelja, da mu zagotovi pogoje za nemoteno delo. 

Sodnik mora pri svojem delu vedno upoštevati: 

· vse veljavne predpise KZS in FCI. 

· Nekorektno je, če sodnik predlaga samega sebe za sojenje. 

· Psov, ki so v njegovi lasti, solastništvu ali v lasti članov njegove ožje družine, ne sme 

nikoli ocenjevati. 

· Ocenjevati ne sme psov, katerih lastnik ali solastnik je bil, jih vzredil, šolal ali prodal, če 

od takrat ni preteklo vsaj šest mesecev. 

· Med sojenjem ne sme kaditi, niti uživati alkoholnih pijač. 

· Soditi ne sme brezplačno. 

· Sodnikova garderoba mora biti ustrezna in primerna. 

· Obnašati se mora vedno brezhibno in korektno. 
 

136. člen 

 

Sodniku preneha funkcija s smrtjo, po lastni želji, na podlagi disciplinske odločitve in zaradi 
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večletne neaktivnosti v organizaciji. Sodniku za delo lovskih psov pa preneha funkcija tudi v 

primeru, če je pravnomočno izključen iz lovske organizacije. 

Odločitev o izreku prenehanja funkcije sodnika zaradi neaktivnosti izreče SS KZS s posebnim 

sklepom. V primeru ugotovljenih hujših disciplinskih kršitev pa sklep o prenehanju funkcije 

sodnika lahko izda disciplinski organ KZS. 

Na sklep o prenehanju sodniške funkcije se prizadeti lahko pritoži na Skupni zbor sodnikov 

KZS. Če je odločitev ponovno negativna, se lahko pritoži še na Skupščino KZS, katere 

odločitev pa je dokončna. 
 

137. člen 

 

Na vse prireditve v republiki Sloveniji imajo kinološki sodniki in pripravniki ob predložitvi 

sodniške oziroma pripravniške izkaznice brezplačen vstop. 

 

VII A STROKOVNI ORGANI KZS IN KATALOG 

KINOLOŠKIH NAZIVOV 
 

STROKOVNI ORGANI KZS 

 

SKUPNI ZBOR SODNIKOV KZS 
 

138. člen 

 

Kinološka društva in klubi lovske smeri ter kinološka društva in klubi športne smeri urejajo 

skupna strokovna in strokovno organizacijska vprašanja na Skupnem zboru sodnikov KZS. 

Skupni zbor sodnikov je najvišji strokovni organ KZS. Člani Skupnega zbora sodnikov so vsi 

aktivni sodniki in pripravniki. Člani Skupnega zbora sodnikov morajo biti člani vsaj ene 

organizacije članice KZS. 

Prisotnost na Skupnem zboru sodnikov je za vse sodnike in pripravnike obvezna. 

Skupni zbor sodnikov KZS se sestaja najmanj enkrat v štirih letih, ločeno pa po potrebi kot 

zbor sodnikov za lovske pasme, ter kot zbor sodnikov za športne pasme. 

Skupni zbor sodnikov je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica njegovih članov. Če pol ure po 

uri sklica zbora ni prisotna vsaj polovica njegovih članov, je zbor sklepčen, če je navzoča 

najmanj ena tretjina njegovih članov. Zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. 

Prvi sklic Skupnega zbora sodnikov KZS po volilni skupščini opravi predsednik KZS, vse 

nadaljnje pa predsednik Strokovnega sveta KZS. 
 

139. člen 

 

Pristojnosti Skupnega zbora sodnikov KZS so: 

· sprejema in spreminja ali dopolnjuje splošne strokovne akte KZS (pravilnike), 

· sprejema dolgoročne strokovne programe in strokovne usmeritve KZS, 

· sprejema dolgoročne programe izobraževanja kinološkega kadra, 

· na predlog zborov sodnikov za lovske in športne pasme voli in razrešuje člane Komisije 

za izobraževanje in izpite ter Strokovnega sveta KZS. 

· odloča o vseh strokovnih vprašanjih skupnega pomena. 

 

STROKOVNI SVET KZS 
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140. člen 

 

Strokovni svet je izvršilni organ Skupnega zbora sodnikov KZS in šteje 9 (devet) članov. Oba 

zbora sodnikov, tako za lovske in športne pasme izvolita v strokovni svet po 4 (štiri) člane, 

deveti član pa je vodja rodovne knjige. Predsednika strokovnega sveta se voli izmenično iz 

vrst predstavnikov sodnikov tako za lovske in športne pasme, za posamezno mandatno 

obdobje. Podpredsednik strokovnega sveta je vedno iz drugih vrst kot je predsednik. 

Strokovni svet se po potrebi sestaja tudi ločeno za področje lovske in športne kinologije, s 

tem, da je na teh sejah prisoten vodja rodovne knjige, sklepi na tako ločenih sejah so 

dokončni, sprejeti pa morajo biti z najmanj štirimi (4) glasovi. 

V strokovni svet so lahko izvoljeni samo kinološki sodniki. Mandat članov je 4 (štiri) leta. Za 

svoje delo so odgovorni Zboru sodnikov, ki jih je izvolil. 

Kandidacijski postopek za člane strokovnega sveta poteka enako kot za ostale člane organov 

KZS. 

Za opravljanje dodatnih operativnih nalog lahko strokovni svet imenuje stalne ali občasne 

komisije. Ob imenovanju komisije se določita tudi področje dela in sestava komisije. 

 

NALOGE STROKOVNEGA SVETA 
 

141. člen 

 

· spremlja strokovno delo v pasemskih in namenskih organizacijah na podlagi strokovnih 

pravilnikov pasemskih in namenskih organizacij ter PSD KZS, 

· predlaga delnim zborom sodnikov podelitev in odvzem pristojnosti za vodenje vzreje, 

· pripravlja predloge za spremembe in dopolnitve PSD in jih posreduje Skupnemu zboru 

sodnikov, 

· spremlja spremembe standardov pasem, 

· potrjuje vse strokovne obrazce KZS 

· ocenjuje izdano kinološko literaturo in daje priporočila za njeno uporabo, 

· skupaj s komisijo za izobraževanje in izpite pripravlja programe za izobraževanje 

kinološkega kadra, 

· predlaga osebe za delegate na kinoloških prireditvah državnega in mednarodnega 

značaja, 

· imenuje in potrjuje člane občasnih ali stalnih komisij strokovnega sveta, 

· izvršuje sklepe delnih zborov sodnikov, zbora sodnikov za športne in lovske pasme in 

skupnega zbora sodnikov, 

· potrjuje napredovanje kinoloških sodnikov, na predlog komisije za izobraževanje in 

izpite, 

· daje soglasje za sprejem ter spremembe strokovnih aktov s področja vzreje, šolanja in 

preizkušnja psov, 

· potrjuje listo aktivnih sodnikov in sprejema sklepe o prenehanju funkcij sodnikov. 

 

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN IZPITE PRI KZS 
 

142. člen 

 

Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS je organ skupnega zbora sodnikov KZS, ki ima 

samostojen Pravilnik o svojem delu z nalogami in pristojnostmi in je priloga PSD. Komisija 

šteje 6 (šest) članov, od katerih je eden predsednik. Kandidate v komisijo predlagata oba 

zbora sodnikov za lovske in športne pasme - vsak po tri. 
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Kandidacijski in volilni postopek je enak kot za ostale strokovne organe KZS. Mandat 

komisije traja štiri leta. Vsi člani komisije morajo biti aktivni mednarodni sodniki z vsaj 10- 

letnim stažem. Za strokovni del opravljanja preizkusov znanja ima komisija izpraševalce 

(dolgoletne in izkušene aktivne mednarodne sodnike), ki jih imenuje na predlog posameznih 

strokovnih komisij. Komisija deluje po svojem poslovniku. Naloge komisije so: 

· priprava in izvajanje enotnih programov izobraževanja strokovnih kadrov KZS, 

· usklajevanje interesov in zahtev po izdaji potrebne strokovne literature, 

· priprava izobraževalnih seminarjev za pripravnike in tetovirne referente, vodje krogov 

in zapisnikarjev, 

· priprava izobraževalnih seminarjev za sodnike, v dogovoru z zborom sodnikov obeh 

smeri, oziroma s strokovnim svetom, 

· spremljanje in objavljanje novosti s področja kinologije, 

· vse ostale dejavnosti v zvezi s strokovnim izobraževanjem na nivoju KZS, 

· preverja in potrjuje teoretično in praktično znanje kandidatov, ki so se prijavili k 

ustreznem izpitu za dosego določenega kinološkega naziva, 

· preverja izpolnjevanje pogojev sodnikov za dosego višjega ranga, 

· predlaga rangiranje sodnikov, 

· določa izpraševalce za posamezno izpitno področje, 

· izdaja in potrjuje dokazila o uspešno opravljenih preizkušnjah znanja kandidatov za vse 

vrste kinoloških nazivov. 

Za svoje delo je komisija skupaj z izpraševalci za posamezna področja odgovorna skupnemu 

zboru sodnikov KZS. 

 

ZBORA SODNIKOV ZA LOVSKE IN ŠPORTNE PASME 
 

143. člen 

 

Zbor sodnikov za lovske pasme in zbor sodnikov za športne pasme združujeta sodnike in 

pripravnike glede na pasemsko in delovno usmeritev. Oba zbora sodnikov sta pri svojem delu 

medsebojno neodvisna. Sestajata se ločeno po potrebi, skupaj pa na skupnem zboru sodnikov 

KZS. Zbor sodnikov za posamezno področje sklicuje predsednik oziroma podpredsednik 

strokovnega sveta KZS za tisto področje iz katerega izhaja (če je predsednik lovec sklicuje 

zbor sodnikov za lovske pasme, podpredsednik iz športne strani pa sklicuje zbor sodnikov za 

športne pasme). 

Zbor sodnikov za lovske oziroma športne pasme je sklepčen, če je prisotna večina njegovih 

članov. Sklepčen je tudi v primeru, če je navzoča najmanj tretjina vseh članov, z delom pa 

lahko prične po pol urnem čakanju. Zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. 
 

144. člen 

 

Za izvajanje svojega dela in sklepov zbora sodnikov za lovske pasme in zbora sodnikov za 

športne pasme izvolijo strokovne organe: 

· strokovne komisije - stalne ali občasne, po namembnosti. 

Strokovni organi, ki jih izbere ali imenuje zbor sodnikov so njemu tudi odgovorni za svoje 

delo. 
 

145. člen 

 

Zbor sodnikov za lovske pasme in zbor sodnikov za športne pasme imata naslednje 

pristojnosti in dolžnosti: 

· sprejemata smernice in izhodišča za razvoj kinologije svoje usmeritve, 
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· preko delnih zborov sodnikov po pasmah oziroma pasemskih skupinah usmerjata vzrejo, 

· preko delnih zborov sodnikov za vse vrste dela in dejavnosti usmerjata delo šolanih 

psov, 

· predlagata člane strokovnega sveta svoje smeri in ostale člane izvršilnih organov zbora 

sodnikov, 

· predlagata Upravnemu odboru KZS člane strokovnih organov FCI, 

· sprejemata programe izobraževanja strokovnih kadrov svoje smeri in jih posredujeta 

komisiji za izobraževanje in izpite pri KZS, 

· skupnemu zboru sodnikov predlagata spremembe in dopolnila vseh strokovnih aktov 

KZS, 

· odločata o pritožbah zoper sklepe SS KZS. 

Sklepe, ki jih zbora sodnikov sprejmeta na svojih zasedanjih, so organi KZS dolžni 

obravnavati in izvršiti. 

 

DELNI ZBORI SODNIKOV 
 

146. člen 

 

Glede na različne kinološke dejavnosti, pasme in vrste dela, usmerjajo strokovno delo delni 

zbori sodnikov, glede na pasmo, pasemsko skupino in vrsto dela. 

Delni zbori sodnikov se sestajajo po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto in obravnavajo 

strokovno problematiko s področja svoje dejavnosti. Sklepi delnih zborov sodnikov se 

realizirajo preko strokovnih komisij za posamezno pasmo oziroma pasemsko skupino ali 

preko komisij za določeno vrsto dejavnosti. 

V kolikor v pasemskih organizacijah oziroma v namenskih društvih obstajajo ustrezni 

strokovni organi, se sklepi delnega zbora sodnikov izvajajo na tej ravni. 

Problematiko, ki zajema širše področje kinologije na predlog delnega zbora sodnikov 

obravnavata strokovni svet in zbor sodnikov za lovske oziroma športne pasme. 

Delo strokovnih komisij kot izvršnih organov delnih zborov sodnikov se izvaja v skladu z 

določili PSD. 

Delne zbore sodnikov sklicujejo predsedniki strokovnih komisij, v primeru nespoštovanja 

PSD pa SS KZS. Na njih se vabi vse sodnike in pripravnike s seznama aktivnih sodnikov in 

pripravnikov KZS za tisto področje ocenjevanja zunanjosti ali dela. 

Delni zbori sodnikov so pristojni, da za svoje področje lahko spreminjajo svoje strokovne 

akte, v soglasju s pristojnim strokovnim svetom ter navodili in pravilniki FCI. 

Po sprejetem letnem načrtu kinoloških prireditev delegirajo sodnike na kinološke prireditve. 

 

STROKOVNE KOMISIJE 
 

147. člen 

 

Strokovne komisije so strokovni organi zbora sodnikov. Imenujejo jih delni zbori sodnikov, 

potrdi pa SS KZS. 

Vsaka strokovna komisija šteje najmanj pet članov. Člani komisije so sodniki, pripravniki, 

dolgoletni vzreditelji, vodje šolanja, inštruktorji, dolgoletni vodniki psov, itd. 

Strokovno komisijo vodi predsednik, ki mora biti strokovno usposobljena oseba (mednarodni 

sodnik za to vrsto dela oziroma pasmo ali pasemsko skupino). Vsaka komisija ima 

predsednika, podpredsednika in tajnika. Mandatna doba je enaka ostalim strokovnim organom 

KZS (štiri leta). 

Vsaka komisija deluje po svojem sprejetem poslovniku, ki je usklajen s PSD KZS. Za svoje 
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delo so člani komisije odgovorni delnemu zboru sodnikov, ki jih je izbral. 
 

148. člen 

 

Strokovne komisije imajo po dejavnostih, ki jih izvajajo, naslednje pristojnosti: 

· izvajajo sklepe in smernice delnih zborov sodnikov, 

· predlagajo in izvajajo strokovno usposabljanje strokovnih kadrov po programih 

Komisije za izobraževanje pri KZS, 

· nudijo strokovno pomoč lastnikom psov, 

· v soglasju in po sprejetem načrtu delegirajo sodnike na kinološke prireditve, 

· predlagajo mentorje pripravnikom, 

· vodijo vzrejo (vzrejne komisije), 

· organizirajo in opravljajo preizkušnje usposobljenosti šolanih psov, 

· vodijo evidenco o opravljenih izpitih psov za svoje področje dela, 

· vodijo evidenco aktivnih vodnikov psov za svoje področje dela, 

· svetujejo in pomagajo pri vodenju tekmovanj šolanih psov, 

· določajo ekipe za prvenstva FCI, ter pasemska evropska in svetovna prvenstva, 

· vodijo evidenco reševalnih psov, sestavljajo alarmne liste za potrebe Uprave RS za 

zaščito in reševanje, 

· sodelujejo s tujimi organizacijami s svojega področja delovanja, 

· opravljajo tudi vse ostale naloge, ki so potrebne za področje delovanja komisije, 

· predsednik komisije sklicuje delni zbor sodnikov za področje delovanja komisije. 

 

VOLITVE 
 

149. člen 

 

Volitve SS KZS in Komisije za izobraževanja in izpite KZS, ki jima je potekel mandat, 

razpiše Strokovni svet najmanj 60 do 90 dni pred iztekom mandata in izvoli volilno komisijo, 

ki jo sestavljajo trije člani. Predsednika volilne komisije izvolijo člani izmed sebe na prvi seji, 

ki jo sklice predsednik strokovnega sveta najkasneje 15 dni po razpisu volitev, če sta prisotna 

vsaj dva člana volilne komisije. 
 

150. člen 

 

Volilna komisija izvede volitve strokovnega sveta KZS in komisije za izobraževanje in izpite 

pri KZS po navedenem postopku. 

1. Vsem delnim zborom sodnikov KZS pošlje poziv, da kandidirajo kinološke 

strokovnjake v voljeni strokovni organ v roku 30 dni. V tem roku morajo delni zbori 

sodnikov poslati svoje predloge skupaj s podpisanimi soglasji kandidatov o 

kandidaturi. 

2. Če v postavljenem roku ni bilo poslanih dovolj potrjenih in popolnih kandidatur, se 

kandidacijski postopek ponovi in rok kandidiranja podaljša na 60 dni. 

3. Pripravi kandidatno listo za voljeni strokovni organ in vse potrebno da volitve 

potekajo nemoteno in pravilno. 

4. Povabi strokovni svet, da sklice skupni zbor sodnikov, ki bo volil ustrezno nove člane 

SS KZS in Komisije za izobraževanje in izpite pri KZS. 

5. Sklicani skupni zbor sodnikov je sklepčen, če je ob uri sklica prisotna vsaj ena 

polovica članov. Če skupni zbor sodnikov ni sklepčen, se počaka 30 minut in tedaj 

lahko veljavno voli, če je prisotna vsaj ena četrtina članov oziroma najmanj dvakrat 

toliko, kot je voljenih članov strokovnega organa. Če v eni uri po sklicu ni prisotnih 
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dovolj članov za veljavno izvedbo volitev, se sklic skupnega zbora ponovi čez en 

mesec. 

6. Prvi sestanek novoizvoljenega strokovnega sveta sklice predsednik UO KZS 

najkasneje 30 dni po izvolitvi. Če strokovni organ na prvem sestanku ni sklepčen, 

predsednik ponovno sklice sestanek čez 10 do 30 dni. Če tudi na drugem sestanku 

strokovnega sveta ni sklepčen, se volitve strokovnega organa ponovijo. 

7. Predsednika strokovnega sveta izvolijo člani izmed sebe na prvi sklepčni seji. 

8. Predsednika Komisije za izobraževanje in izpite pri KZS izvolijo člani izmed sebe na 

prvi sklepčni seji. 

V času do konstituiranja novega strokovnega organa opravlja vse naloge stari strokovni organ. 

 

151. člen 

 

VII/B KATALOG KINOLOŠKIH NAZIVOV 
 

I. VZREJANJE PASEMSKIH PSOV 
 

1. VZREDITELJ je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik vsaj ene pasemske psice, s 

katero je imel že najmanj eno leglo in jo uporablja za vzrejo. Za pridobitev naziva se 

mora načrtno ukvarjati z vzrejo po navodilih strokovnih organov KZS in veljavnih 

pravilnikih KZS. 

2. TETOVIRNI REFERENT je strokovno usposobljeni kinološki delavec, ki v okviru 

organizacije članice KZS skrbi, da se vzreja izvaja v skladu s pravili in načeli KZS; za 

svoje delo je neposredno odgovoren upravnemu odboru matične organizacije, posredno pa 

SS KZS. 

Tetovirni referent je povezan in sodeluje s strokovnimi organi KZS. Na območju svojega 

delovanja ima predvsem naslednje naloge: 

· pregleduje legla pri vzrediteljih, najkasneje do osmega dneva starosti mladičev in med 

sedmim in osmim tednom starosti mladičev, 

· poučuje vzreditelje o negi psice (matere) in mladičev, 

· opravlja vso potrebno administracijo pri prijavi legla, 

· pregleda mladice, stare od 7 do 8 tednov, in ugotavlja, če mladici ustrezajo standardu 

pasme, 

· mladice, stare od 7 do 8 tednov označi z ustrezno oznako, 

· vzreditelja seznani z ustrezno literaturo z navodili za nego mladičev, 

Pogoji za pridobitev naziva tetovirni referent so: 

· da ga izbere organizacija članica KZS, 

· da ima ustrezno kinološko znanje in izkušnje pri vzreji psov, 

· da je opravil seminar in preizkus znanja za tetovirne referente, ki ga organizira KZS, 

· da pozna vsa potrebna administrativna opravila, predpisana s pravilniki KZS. 

Predlaga se, da je tetovirni referent: 

a) kinološki sodnik z vzrediteljsko prakso ali veterinarske stroke 

b) vzreditelj z vsaj desetletno prakso. 

3. VZREJNI REFERENT je strokovno usposobljen kinološki delavec, ki v državni 

vzrejni komisiji za posamično pasmo oziroma pasemsko skupino ali v strokovnem organu 

pasemske organizacije skrbi za izvajanje pravilne pasemske usmeritve ter preverja 

dosežke vzrejnih kombinacij. Njegova naloga je, da se vzreja pasme oziroma pasemske 

skupine izvaja v skladu z PSD KZS, standardi FCI za posamično pasmo in ustreznim 

vzrejnim pravilnikom. 
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Vzrejni referent neobvezno spremlja rezultate paritvenih kombinacij (legla) v starosti med 

5. in 8. tednom, spremlja ocene privedenih psov na ocenjevanje zunanjosti in vzrejne 

preglede ter vzrediteljem svetuje primerne vzrejne kombinacije. 

Pogoji za pridobitev naziva vzrejni referent so: 

· da ga izbere vzrejna komisija oziroma pasemska organizacija članica KZS, 

· da je dolgoletni sodnik za pasmo oziroma pasemsko skupino, 

· da ima dolgoletne izkušnje na vzrejnem področju, 

· da pozna vsa vzrejna določila PSD KZS in matične pasemske organizacije za določeno 

pasmo oziroma pasemsko skupino. 

4. VZREJNO TETOVIRNI REFERENT je lahko ista oseba, ki hkrati opravlja tako delo 

vzrejno kot tudi tetovirnega referenta, če ustreza vsem zahtevam in pogojem in ima ustrezno 

pooblastilo. 

 

II. VODNIKI LOVSKIH PSOV 
 

VODNIK LOVSKEGA PSA je oseba, ki je sama izšolala psa za določeno vrsto opravil 

glede na pasmo in njen namen. Vodnik šolanega psa je obvezno aktiven član kinološke 

organizacije. Nosilci naziva »Vodnik …« imajo pravico nositi ustrezen znak z napisom 

»Vodnik … - KZS«. Znak se nosi na levem prsnem žepu srajce ali suknjiča. 

Glede na namembnost uporabe psa in glede na zahtevnost preizkušnje so vodniki lovskih psov 

razdeljeni na: 

1. VODNIK PSA JAMARJA je oseba: 

· ki je izšolala vsaj enega psa za vsestransko uporabnostno tekmo, ga na njej vodila in z 

njim dosegla I. nagradni razred 

· ali ki je izšolala in vodila na specialni tekmi dva psa in z njima dosegla en I. in en II. 

nagradni razred 

· ali ki je izšolala in vodila na specialni tekmi tri pse, od katerih je eden dosegel II., dva 

pa III. nagradni razred. 

2. VODNIK PSA GONICA OZIROMA BRAK JAZBECARJA je oseba: 

· ki je izšolala psa in ga vodila na državni uporabnostni tekmi ter z njim dosegla I. ali II. 

nagradni razred 

· ali ki je dva psa vodila na lokalni uporabnostni tekmi in z njima dosegla I. ali II. nagradni 

razred. 

3. VODNIK PSA ZA DELO PO KRVNI SLEDI je oseba: 

· ki je izšolala in vodila psa na mednarodni tekmi ter z njim dosegla I. ali II. nagradni 

razred 

· ali ki je s svojim psom uradno pred sodnikom našla ranjeno divjad na naravni krvni 

sledi, v skladu s Pravilnikom o delu po krvni sledi 

· ali ki je izšolala dva psa in jih vodila na državni tekmi ali uporabnostni preizkušnji in 

dosegla I. ali II. nagradni razred 

· ali ki je izšolala tri pse in jih vodila na lokalni tekmi in z njimi dosegla I. ali II. 

nagradni razred. 

4. VODNIK PSA PTICARJA OZIROMA PSA PRINAŠALCA je oseba: 

· ki je izšolala vsaj enega psa in z njim dosegla na mednarodni tekmi I. nagradni razred 

· ali ki je izšolala najmanj dva psa in z njima dosegla na državni tekmi en I. in en II. 

nagradni razred 

· ali ki je izšolala tri pse in jih vodila na lokalni tekmi ter z njimi dosegla en I. in dva II. 

nagradna razreda. 

5. VODNIK PSA ŠARIVCA je oseba: 

· ki je izšolala psa in ga vodila na državni uporabnostni preizkušnji ter z njim dosegla I. 
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ali II. nagradni razred 

· ali ki je dva psa vodila na lokalni uporabnostni preizkušnji in z njima dosegla I. ali II. 

nagradni razred. 

 

III. VODNIKI DELOVNIH IN REŠEVALNIH PSOV 
 

VODNIK DELOVNEGA ALI REŠEVALNEGA PSA je oseba, ki je sama izšolala psa za 

določeno vrsto opravil glede na pasmo in njen namen. Vodnik šolanega psa je obvezno 

aktiven član kinološke organizacije. Nosilci naziva »Vodnik …« imajo pravico nositi ustrezen 

znak z napisom »Vodnik … - KZS«. Znak se nosi na levem prsnem žepu srajce ali suknjiča. 

Glede na namembnost uporabe psa in glede na zahtevnost preizkušnje so vodniki lahko: 

1. VODNIK ŠOLANEGA DELOVNEGA ŠPORTNGA PSA je oseba ki je sama 

izšolala najmanj dva psa in z enim uspešno opravila izpit višje stopnje (IPO ali SchH 1, 2, 

3) z najmanj prav dobro oceno, z enim pa izpit IPO 1 ali SchH 1 ali sledarski izpit. 

2. VODNIK ŠOLANEGA PSA SLEDARJA je oseba, ki je sama izšolala psa sledarja 

do najvišje stopnje zahtevnosti in z njim sodelovala na mednarodnih preizkušnjah psov 

sledarjev. 

3. VODNIK REŠEVALNEGA PSA - PRIPRAVNIK je oseba ki je začela s šolanjem 

reševalnega psa. Pripravnik je toliko časa, dokler ne opravi s psom izpita reševalnega psa 

I. stopnje. 

4. VODNIK REŠEVALNEGA PSA ZA DELO V SNEGU je oseba ki je sama izšolala 

vsaj enega psa za reševanje ponesrečencev iz snežnih plazov in z njim uspešno opravila 

najvišji izpit; vodnik mora opraviti tudi vse zahtevane izpite vodnika reševalnega psa. 

5. VODNIK REŠEVALNEGA PSA ZA DELO V RUŠEVINAH je oseba ki je sama 

izšolala vsaj enega psa za reševalno delo v ruševinah in opravila z njim ustrezen izpit 

najvišje stopnje zahtevnosti; vodnik mora opraviti tudi vse zahtevane izpite vodnika 

reševalnega psa. 

6. VODNIK REŠEVALNEGA PSA ZA ISKANJE POGREŠANIH OSEB je oseba, 

ki je sama izšolala vsaj enega psa za reševalno delo – iskanje pogrešancev – do najvišje 

stopnje zahtevnosti; vodnik pa je opravil vse zahtevane izpite vodnika reševalnega psa. 

7. VODNIK REŠEVALNEGA PSA SLEDARJA je oseba, ki je sama izšolala vsaj 

enega psa za reševalno delo – sledenje pogrešancev - in opravila z njim izpit najvišje 

stopnje zahtevnosti, vodnik pa je opravil vse zahtevane izpite vodnika reševalnega psa. 

8. VODNIK ŠOLANEGA PSA ZA DRUGE NAMEMBNOSTI je oseba ki je izšolala 

vsaj enega psa za določeno vrsto opravil in z njim uspešno opravila ustrezno preizkušnjo 

najvišje stopnje s pozitivno oceno. 

9. VODNIK PSA V AGILITYJU je oseba, ki je sama izšolala psa za agility do 

najvišjega nivoja A3/J3. 

 

IV. VODENJE ŠOLANJA PSOV 
 

Nosilci naziva »Inštruktor …« imajo pravico nositi ustrezen znak z napisom »Inštruktor ...«. 

Znak se nosi na levem prsnem žepu srajce oziroma kombinezona. Glede na vrsto dela in 

usposobljenost so to: 

1. POMOČNIK INŠTRUKTORJA ŠOLANJA LOVSKIH PSOV je polnoletna 

oseba, ki je strokovno usposobljena da pod nadzorom inštruktorja I. stopnje vodi skupino 

tečajnikov osnovnega šolanja v LKD. Za pridobitev naziva »pomočnik inštruktorja …« 

mora kandidat: 

· izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti preizkus znanja (izpit) predpisane 

uporabnostne smeri za posamezno pasmo oziroma vrsto dela, 
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· obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu in 

zajema poznavanje teoretičnega in praktičnega dela pouka v začetnem tečaju šolanja psov, 

· opraviti preizkus znanja pred komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS. 

2. INŠTRUKTOR ZA ŠOLANJE LOVSKIH PSOV I. STOPNJE je polnoletna 

oseba, ki je strokovno usposobljena, da samostojno vodi skupino tečajnikov s psi lovskih 

pasem ter jih poučuje in usmerja, da izšolajo pse v vajah poslušnosti in dela v lovišču; 

vodi teoretični in praktični pouk pri šolanju lovskih psov v kinološki organizaciji. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da je vodnik lovskega psa, 

· da je delal eno leto kot pomočnik inštruktorja ali vršilec dolžnosti vodje osnovne vrste, 

· da je obiskoval ustrezen seminar KZS za inštruktorje I. stopnje, 

· da je uspešno opravil ustrezno preizkušnjo znanja, ki zajema: 

a) teoretični del: 

· poznavanje organizacije KZS in FCI, 

· poznavanje lovskih pasem, 

· poznavanje psihofizičnih lastnosti psov, 

· poznavanje osnov pedagogike in psihologije, 

· poznavanje organizacije tečajev; 

b) praktični del: 

· vaje poslušnosti, prinašanja, sledenja in odlaganja psa, 

· prikaz dela vodnika s psom v lovišču, glede na pasmo in vrsto dela. 

3. INŠTRUKTOR ZA ŠOLANJE LOVSKIH PSOV II. STOPNJE je polnoletna 

oseba, ki je strokovno usposobljena, da vodi skupino tečajnikov - vodnikov lovskih psov 

pri usposabljanju na višji stopnji zahtevnosti oziroma za izvajanje posebnih nalog v 

lovišču. Ima večletne izkušnje kot inštruktor I. stopnje in je obiskoval ustrezen seminar 

KZS za inštruktorje II. stopnje ter uspešno opravil ustrezno preizkušnjo znanja. 

4. INŠTRUKTOR ZA »JUNIOR HANDLING« je polnoletna oseba, ki je strokovno 

usposobljena, da vodi skupino tečajnikov za Junior Handling. Za pridobitev naziva mora 

kandidat imeti: 

· opravljen seminar za Junior Handling pri KZS, 

· najmanj trikrat aktivno sodelovati v krogu za Junior Handling. 

5. VODJA OSNOVNE VRSTE ZACETNEGA TECAJA ŠPORTNIH PSOV je 

polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena da pod nadzorom vodje osnovnega 

(začetnega) tečaja vodi skupino tečajnikov osnovnega šolanja v kinološkem društvu ali 

pasemski organizaciji. Za pridobitev naziva mora kandidat: 

· izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti preizkus znanja (izpit) predpisane 

uporabnostne smeri za posamezno pasmo oziroma vrsto dela, 

· obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu in 

zajema poznavanje teoretičnega in praktičnega dela pouka v začetnem tečaju šolanja psov, 

· opraviti preizkus znanja pred komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS. 

6. VODJA OSNOVNEGA TECAJA ŠOLANJA ŠPORTNIH PSOV je polnoletna 

oseba, ki je strokovno usposobljena da samostojno vodi skupino tečajnikov v začetnem 

tečaju šolanja psov ter jih usmerja in poučuje da izšolajo svoje pse do izpita nižje stopnje 

zahtevnosti. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da je sam izšolal vsaj enega psa do višjega izpita 1. stopnje, 

· da je najmanj eno leto delal kot pomočnik vodje osnovnega tečaja, 

· da je obiskoval ustrezen seminar pri KZS, 

· da je pri komisiji za izobraževanje in izpite pri KZS uspešno opravil ustrezno 

preizkušnjo praktičnega in teoretičnega znanja. 
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7. VODJA VIŠJE STOPNJE ŠOLANJA ŠPORTNIH PSOV je polnoletna oseba, ki je 

strokovno usposobljena da samostojno vodi skupino tečajnikov pri šolanju na višji stopnji 

zahtevnosti. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »vodnik šolanega psa«, 

· da ima najmanj eno leto naziv »vodja osnovnega tečaja šolanja športnih psov«, 

· da ima večletne izkušnje pri vodenju tečajev osnovnega šolanja v kinološkem društvu 

oziroma pasemski organizaciji, 

· da je s svojim psom opravil višji izpit III. stopnje, 

· da je obiskoval ustrezen seminar KZS in uspešno opravil ustrezno preizkušnjo znanja. 

8. POMOČNIK INŠTRUKTORJA ŠOLANJA REŠEVALNIH PSOV je polnoletna 

oseba, ki je strokovno usposobljena, da pod nadzorom inštruktorja šolanja reš. psov I. 

stopnje vodi skupino tečajnikov na nižji stopnji zahtevnosti. Za pridobitev naziva 

»pomočnik inštruktorja šolanja reševalnih psov« mora kandidat: 

· izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti izpit prve stopnje za katerokoli vrsto 

dela reševalnih psov, 

· opraviti vse zahtevane izpite vodnika za priznanje izpita prve stopnje, 

· obiskovati ustrezen seminar KZS za pomočnike inštruktorjev osnovnega šolanja. 

9. INŠTRUKTOR ŠOLANJA REŠEVALNIH PSOV I. STOPNJE je polnoletna 

oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena da samostojno vodi skupino tečajnikov na 

nižji stopnji zahtevnosti, ki šolajo pse za delo v snežni plazovini, za iskanje zasutih v 

ruševinah ali iskanje pogrešancev na terenu. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »vodnik reševalnega psa«, z vsemi zahtevanimi pogoji, 

· da je aktiven vodnik reševalnega psa z razporedom v eni od regijskih enot reševalnih 

psov, enoti MERP ali SIP, 

· da je najmanj eno leto sodeloval kot pomočnik inštruktorja pri šolanju reševalnih psov 

v KD, 

· da je obiskoval ustrezen seminar za inštruktorje I. stopnje pri KZS, 

· da je pred komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS uspešno opravil ustrezen 

preizkus znanja. 

10. INŠTRUKTOR ŠOLANJA REŠEVALNIH PSOV II. STOPNJE je polnoletna 

oseba, ki je ustrezno strokovno usposobljena da samostojno vodi in usmerja delo skupine 

tečajnikov na višji stopnji zahtevnosti, ki šolajo pse za opravljanje izpitov višje stopnje 

(IRP-R/2, IRP-L/2, IRP-L/3, IRP-PO/2…) po programih za posamezne vrste reševalnih 

dejavnosti. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »inštruktor šolanja reševalnih psov I. stopnje«, 

· da je najmanj dvakrat vodil skupino tečajnikov: 

a) na tečaju za zimsko usposabljanje, 

b) na tečaju reševanja iz ruševin, 

c) na tečaju iskanja pogrešancev. 

· da se je kot vodja skupine (inštruktor) udeležil letne vadbe enot reševalnih psov 

(taborjenja), 

· da je obiskoval ustrezen seminar za inštruktorje II. stopnje, 

· da je opravil ustrezen preizkus znanja pri komisiji za izobraževanje in izpite pri KZS. 

11. TRENER TEKMOVALNE VRSTE je polnoletna oseba, ki je strokovno 

usposobljena, da samostojno vodi skupino tekmovalcev pri pripravah za tekmovanja 

šolanih psov. Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »vodnik šolanega psa«, 
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· da ima vsaj eno leto naziv »inštruktor II. stopnje« oziroma naziv »vodja višje stopnje 

šolanja športnih psov«, 

· da je samostojno izšolal psa in z njim pozitivno opravil višji izpit III. stopnje, 

· da se je izkazal kot uspešen tekmovalec na tekmovanjih višje stopnje zahtevnosti 

doma in v tujini, 

· da je s strani KD oziroma pasemske organizacije zadolžen za vodenje tekmovalne 

vrste in pomoč mlajšim tekmovalcem. 

12. VODJA ŠOLANJA je polnoletna oseba, ki v kinološki organizaciji vodi vsa področja 

šolanja. Poznati mora vse vrste šolanja in organizacijo dela v kinološki organizaciji; je 

vodja komisije za šolanje v matični organizaciji; usmerja in izobražuje svoje člane, 

pripravlja letne in srednjeročne načrte šolanja ter finančni program, vodi matično ekipo na 

tekmovanjih ter koordinira delo z upravnim odborom matične organizacije. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »inštruktor II. stopnje«, 

· da ima večletne izkušnje v vodenju skupin višje stopnje šolanja, 

· da ima dobre organizacijske sposobnosti, 

· da ga za to funkcijo izbere upravni odbor matične organizacije. 

13. INŠTRUKTOR ZA AGILITY je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena, da 

vodi skupino tečajnikov za agility. Za pridobitev naziva, mora kandidat imeti: 

· opravljen seminar Komisije za agility KZS, 

· naziv vodnika psa za agility. 

 

V. MARKERJI 
 

1. MARKER OSNOVNEGA ŠOLANJA je polnoletna oseba, ki je strokovno 

usposobljena, da v tečaju osnovnega šolanja zna motivirati pse, da v nagonu po plenu in 

obrambnem nagonu opravijo posamezne vaje do izpita ISP-C, ob pomoči vodje 

osnovnega šolanja. Obvezno mora biti psihofizično usposobljen in imeti veselja do dela s 

psi (markiranje). 

Pogoja za pridobitev naziva sta: 

· da je obiskoval seminar KZS, 

· da je opravil ustrezen izpit pri komisiji za izobraževanje in izpite pri KZS. 

2. MARKER je polnoletna oseba, ki zna motivirati pse, da v nagonu po plenu in v 

obrambnem nagonu opravijo vaje po programih izpitov šolanih delovnih psov vseh 

stopenj in na vseh vrstah tekmovanj. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima opravljen izpit za markerja osnovnega šolanja, 

· da je aktivno markiral v tečaju osnovnega šolanja vsaj eno sezono, 

· da je obiskoval ustrezen seminar KZS, 

· da je opravil ustrezen izpit pri komisije za izobraževanje in izpite pri KZS. 

 

VI. PREDAVANJA O KINOLOGIJI 
 

1. PREDAVATELJ ZA KINOLOGIJO je strokovno usposobljen kinološki delavec, ki 

ga imenuje Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· strokovnjak na svojem področju (kinološki sodnik z vsaj 5-letnim stažem, doktor 

veterinarske medicine, uspešen tekmovalec, uspešen vaditelj, ipd.); 

· ustrezne predavateljske sposobnosti. 
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VI. POSEBNI NAZIVI 
 

2. POLAGALEC SLEDI je ustrezno usposobljena polnoletna oseba, ki mora imeti 

znanje o polaganju sledi za vse težavnostne stopnje. Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da je vodnik šolanega psa, 

· da je obiskoval seminar KZS, 

· da je opravil ustrezen izpit pri komisiji za izobraževanje in izpite pri KZS. 

3. VODJA INTERVENCIJSKE SKUPINE je ustrezno usposobljena polnoletna oseba, 

ki vodi skupino vodnikov z reševalnimi psi na reševalni akciji. 

Pogoji za pridobitev naziva so: 

· da ima naziv »inštruktor šolanja reševalnih psov I. stopnje«, 

· da je dober organizator in uživa splošno zaupanje vodnikov reševalnih psov, 

· da ima večletne izkušnje z delom pri iskanju ponesrečencev v ruševinah in iskanju 

pogrešancev, 

· da je opravil ustrezno usposabljanje za vodje intervencij pri Upravi Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje. 

Vodje intervencijskih skupin določita vodja MERP oziroma vodja SIP oziroma vodja vseh 

enot reševalnih psov KZS glede na dano situacijo in vrsto reševanja pred začetkom reševalne 

akcije. 

4. VODJA KROGA je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za delo na 

razstavah. Za pridobitev naziva mora imeti kandidat opravljen seminar KZS. 

5. ZAPISNIKAR je polnoletna oseba, kije strokovno usposobljena za delo na razstavah. 

Za pridobitev naziva mora imeti kandidat opravljen seminar KZS. 

6. OSEBA ZA UPRAVLJANJE COURSING NAPRAVE ZA DIRKE S HRTI je 

ustrezno usposobljena polnoletna oseba, ki upravlja z napravo. 

 

VIII KONCNE DOLOCBE 
 

152. člen 

 

Za strokovno tolmačenje strokovnega pravilnika KZS je pristojen SS KZS. Spremembe in 

dopolnitve tega pravilnika lahko sprejema in potrjuje skupni zbor sodnikov KZS. 

Vse organizacije članice KZS in vsi strokovni organi KZS morajo s sprejetjem tega pravilnika 

uskladiti vse svoje akte v roku enega leta dneva njegovega sprejetja. 


