
Zapisnik  seje Statutarne komisije KZS, ki je potekala dne 24.05.2018 s pričetkom ob 18.00 uri. 
Prisotni:  

- Sašo Ferenčič  
- Maja Sušec 
- Nataša Sterniša 
- Mateja Lednik 

 
Opravičeno odsotni: Ksenija Oseli. 
Ugotovi se, da je statutarna komisija sklepčna in lahko veljavno odloča.  
 

1. Volilna komisija  je postavila statutarni komisiji pisno vprašanje glede izteka mandatov, saj statut 
v 91. členu določa, da se hkrati volijo vsi organi/funkcionarji KZS, torej poleg predsednika in UO 
tudi nadzorni odbor, disciplinska in statutarna komisija, čeprav tem mandat še traja (izvoljeni so 
bili leta 2016). 

 
Člani statutarne komisije smo razpravljali o trajanju mandata navedenih organov in zavzeli stališče, da se 
volitve razpiše le za tiste, katerim mandat preneha, to je predsednik KZS in upravni odbor. Vsi ostali organi 
morajo delovati neodvisno od vodstva KZS in zato ni potrebe, da bi jih na skupščini zamenjali. Seveda pa 
lahko kandidat za mandatarja skupaj s svojo izvolitvijo predlaga tudi nove člane ostalih organov, tako da 
se na volilni skupščini izvoli mandatar, UO in nato še ostali organi po predlogu novo izvoljenega 
predsednika KZS.  
 

2. Glede vprašanja, ki je bilo postavljeno statutarni komisiji po elektronski pošti in sicer 
 
 »Naprošamo za podajo mnenja v naslednji zadevi, kot sledi: 
Delni zbor sodnikov je s sklepom spremenil pogoje za opravljanje izpita za kinološkega sodnika, zapisnik 
zbora sodnikov in vezano na to je tudi sklep, potrdila Komisija za strokovna vprašanja.  
Vprašanje za statutarno komisijo: 
Ali se to smatra kot sprememba pogojev za pristop k izpitu, katero določa Pravilnik o izobraževanju?« 
 
Statutarna komisija ni mogla podati mnenja, saj kljub trudu poslovne sekretarke nismo pridobili gradiva – 
torej zapisnikov, iz katerih bi lahko ugotovili, za kaj točno se gre. Niti statutarna komisija ni pristojna za 
zadeve, ki spadajo pod strokovno tematiko in strokovne pravilnike – statutarna komisija pregleduje, ali so 
pravilniki v skladu s statutom -  je pa naše stališče, da se zaradi posameznikov ne smejo in ne morejo 
spreminjati pravilniki. Pravila so in morajo biti enaka za vse, ne le za določene.  
 

3. Statutarna komisija predlaga tudi, da se nov predlog statuta posreduje na dnevni red naslednje 
skupščine, saj bomo le tako lahko pričeli graditi na novih pravilih in se bodo lahko sprejeli tudi 
ostali novi pravilniki.  

4. Glede na stanje, ki je v kinologiji pa predlagamo tudi (čeprav ne spada v našo pristojnost), da se 
naj na razstave in prireditve delegira tudi mlade sodnike – ali vsaj določen odstotek -  saj bodo le 
tako lahko izpolnjevali predpisane  pogoje glede sodniških licenc in gradili oziroma nadgrajevali 
svoje znanje.  

 
Zaključeno ob 20.00 
Zapisala: Mateja Lednik 


