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Na podlagi 2. alineje 37. člena Statuta KZS je skupščina Kinološke zveze Slovenije xx. xx. 2016 sprejela: 
	

PRAVILNIK	O	ORGANIZACIJI	STROKOVNEGA	DELA	
V	KINOLOŠKI	ZVEZI	SLOVENIJE	

	
	
	
1.		SPLOŠNE	DOLOČBE	 1. člen (opredelitev)  Pravilnik o organizaciji strokovnega dela v Kinološki zvezi Slovenije je splošni akt Kinološke zveze Slovenije (nadalje KZS), s katerim članice KZS določajo temeljna strokovna delovna področja, strokovne organe in njihovo organiziranost ter pristojnosti in odgovornosti pri strokovnem delu v KZS.  2. člen 

(sprejem	pravilnika)	 Sprejem Pravilnika o organizaciji strokovnega dela v KZS je v pristojnosti Skupščine KZS. 
	3. člen 

(usklajenost	pravilnika)	 Določila tega Pravilnika so usklajena s Statutom KZS ter veljajo in so obvezujoča za vse strokovne organe in strokovni kinološki kader KZS.  
	
2.		TEMELJNA	PODROČJA	IN	ORGANIZIRANOST	STROKOVNEGA	DELA	V	KZS	

	 4. člen 
(temeljna	področja	strokovnega	dela)	 Strokovno kinološko delo se v KZS odvija na 3 (treh) temeljnih področjih, ki so: 1. Vzreja pasemskih psov 2. Kinološke prireditve in delo psov 3. Izobraževanje  strokovnega kinološkega kadra   Izvajanje strokovnega kinološkega dela opredeljujejo temeljni strokovni pravilniki in izvedbeni strokovni pravilniki. 

	 5. člen 
	(strokovni	organi)	 Strokovno kinološko delo v KZS načrtujejo, usmerjajo, izvajajo in nadzorujejo strokovni organi KZS. Strokovni organi KZS so: 1. Strokovni svet 2. Stalne komisije Strokovnega sveta 3. Strokovne komisije V sestavo strokovnih organov KZS so lahko imenovani izključno aktivni kinološki sodniki.  6. člen 
(zbori	sodnikov)	

	Kinološki sodniki in sodniški pripravniki so stanovsko organizirani glede na vrsto dela in pasme oziroma pasemske skupine v: 
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1. Skupne zbore sodnikov  2. Delne zbore sodnikov   
3.		ORGANIZIRANOST			STROKOVNIH	ORGANOV		KZS	
	 7. člen 

(vsebina	določb	o	strokovnih	organih)	
	S tem pravilnikom se določa predvsem sestava, način delovanja, delovno področje, način odločanja, pritožbeni postopek in odgovornost strokovnih organov.  
	
	
3.1		STROKOVNI	SVET		 8. člen 

(opredelitev)	 Strokovni svet (nadalje SS KZS) je najvišji strokovni organ KZS.  9. člen 
(sestava)	 SS KZS sestavlja 7 (sedem) članov: 

 predsednika Zbora sodnikov za ocenjevanje zunanjosti, 
 predsednika Zbora sodnikov za ocenjevanje dela lovskih psov, 
 predsednika Zbora sodnikov za ocenjevanje dela športnih psov, 
 in 4 (štiri) člane po lastni presoji, pri čemer upošteva načelo sorazmerne zastopanosti lovskega in športnega področja.  

	Člane SS KZS imenuje UO KZS in sicer predsednike zborov sodnikov z ugotovitvenim sklepom, ostale pa s sklepom o imenovanju. Večina članov SS KZS mora imeti status mednarodnega kinološkega sodnika. 
	Članstvo v SS KZS ni združljivo s sočasnim članstvom v upravnih organih KZS ali z zaposlitvijo v KZS.   10. člen 

(mandat)	 Mandat članov SS KZS je praviloma 4 (štiri) leta in je ponovljiv. Vezan je na mandat članov UO KZS. V primeru novoizvoljenega predsednika posameznega zbora sodnikov prejšnjemu predsedniku članstvo v SS KZS preneha, novemu predsedniku pa se vzpostavi, ko UO KZS prvega razreši, drugega pa imenuje v SS KZS z ugotovitvenim sklepom.   Clani SS KZS na konstitutivni seji imenujejo predsednika in podpredsednika SS KZS tako, da je eden iz lovskega in drugi s športnega področja. Ce je predednik KZS iz športne kinologije, je predsednik SS KZS iz lovske kinologije in obratno. Za predsednika in podpredsednika SS KZS ne morejo biti imenovani predsedniki Zborov sodnikov.   11. člen 
(delovanje)	 Delo SS KZS vodi predsednik  oziroma podpredsednik v primeru predsednikove odsotnosti. SS KZS zaseda na sejah in pri svojem delu sprejema mnenja, priporočila, usmeritve, tolmačenja, navodila in sklepe. Mnenja, priporočila in usmeritve za naslovnika niso obvezujoča, tolmačenja, navodila in sklepi pa naslovnika obvezujejo.   
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Vsebino dela, pristojnosti in odgovornosti SS KZS poleg tega pravilnika določajo tudi temeljni strokovni pravilniki in drugi akti KZ.   Način dela SS KZS je podrobneje opredeljen v poslovniku, ki ga SS KZS sprejme v 30 (tridesetih) dneh od konstituiranja in ga v 15 (petnajstih) dneh po sprejemu pošlje UO KZS v seznanitev.  12. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela SS KZS je: 
 izdelava strategije razvoja kinologije kot panoge in posameznih kinoloških področij, 
 izdelava srednjeročnega programa dela in letnih programov dela komisije, 
 izdelava predlogov temeljnih strokovnih pravilnikov, njihovih sprememb in dopolnitev,  
 potrjevanje izvedbenih strokovnih aktov, 
 predlaganje sestave stalnih komisij SS, 
 sklicevanje konstitutivnih sej stalnih komisij SS KZS, 
 imenovanje sestave strokovnih komisij, 
 usmerjanje, vodenje, usklajevanje in nadzorovanje strokovnega dela vseh strokovnih organov, strokovnega kinološkega kadra in članic KZS, 
 seznanjanje UO KZS z vsemi svojimi sklepi in drugimi akti, 
 potrjevanje sklepov in drugih aktov vseh strokovnih organov in zborov sodnikov ali seznanjanje z njimi, 
 odločanje kot drugostopenjski organ v pritožbenih postopkih zoper sklepe drugih strokovnih organov, 
 izdajanje navodil servisnim službam glede administrativnih in drugih operativnih opravil v zvezi z delokrogi strokovnih organov,  
 usmerjanje in nadzorovanje vodenja rodovnih knjig, 
 potrjevanje seznamov izpraševalcev, delegatov na prireditvah, aktivnih kinoloških sodnikov in sodniških pripravnikov, 
 izdelava obrazcev s področja strokovnega kinološkega dela, 
 izdelava sheme zdravstvenih pregledov in pooblaščenih veterinarskih organizacij, 
 oblikovanje predlogov za podelitev ali odvzem koncesije za vzrejo pasemskim klubom, 
 oblikovanje predlogov za odpoklic članov stalnih komisij SS KZS zaradi neaktivnosti ali kršitev pravil KZS, 	
 odpoklic članov strokovnih komisij zaradi neaktivnosti ali kršitev pravil KZS, 
 sklicevanje drugih strokovnih organov,  skupnih in delnih zborov sodnikov na lastno pobudo ali pobudo UO KZS, 
 pooblaščanje drugih strokovnih organov za odločanje na 1 (prvi) ali 2 (drugi) stopnji, 
 potrjevanje sprememb v klasifikaciji pasem in sprememb standardov avtohtonih pasem, 
 in izvrševanje drugih strokovnih nalog in opravil na pobudo UO KZS ali Skupnih zborov sodnikov.  13. člen 

(odločanje)	 SS  KZS je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj 5 (pet) članov. Veljavno odloča praviloma  s konsenzom, če pa to ni mogoče, o predlogih sklepov glasuje. Posamezen sklep je sprejet, če  zanj glasuje vsaj 5 (pet)  članov SS KZS.    O strokovnih vprašanjih, ki zadevajo izključno lovsko ali športno področje, lahko člani SS iz zadevnega področja zasedajo ločeno in oblikujejo predlog sklepov.   14. člen 
(sklepi)	 Sklepi SS KZS stopijo v veljavo z dokončnostjo, če nimajo materialnih učinkov za KZS. Pri sklepih, ki vsebujejo materialne učinke za KZS, njihova izvršljivost nastopi s potrditvijo UO KZS. 
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 Dokončnost sklepov nastopi: 
 z vročitvijo, če pritožbe ni oziroma ni dovoljena, 
 z iztekom pritožbenega roka, če pritožba ni bila vložena, 
 če in ko se pritožbi odpovejo vsi upravičenci do pritožbe, 
 če in ko drugostopenjski organ pritožbo zavrže ali zavrne.  SS KZS je dolžan svoje sklepe v roku 8 (osem) dni posredovati UO KZS v seznanitev. UO KZS ima pravico sklepe z nepredvidljivimi in/ali nesprejemljivimi materialnimi učinki za KZS oziroma sklepe, ki bi lahko bili v konfliktu z veljavno zakonodajo, zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje na SS KZS. UO KZS se mora do sklepov opredeliti najkasneje v 15 (petnajst) dneh, sicer se šteje, da jih potrjuje.  15. člen 

(pritožba)	 Na sklepe SS KZS je praviloma dopustna pritožba, ki jo mora SS KZS formalno in vsebinsko preizkusiti najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od prejema pritožbe v pisni obliki. SS KZS lahko pritožbo zavrže zaradi formalnih razlogov ali pa ji po vsebinski presoji delno ali v celoti ugodi in izpodbijani sklep nadomesti z novim.  Kadar po vsebinski presoji SS KZS smatra pritožbo za neutemeljeno, jo skupaj z vso dokumentacijo najkasneje 15. (petnajsti) dan od prejema pritožbe pošje UO KZS kot drugostopenjskemu organu v reševanje. UO KZS lahko pritožbo zavrže zaradi formalnih razlogov, zavrne kot vsebinsko neutemeljeno ali pa ji deloma ali v celoti ugodi. V takem primeru izpodbijani sklep deloma ali v celoti odpravi, o zadevi pa odloči sam ali pa vrne zadevo v ponovno odločanje SS KZS kot prvostopenjskemu organu.  16. člen 
(izredna	pritožba)	 Na dokončne sklepe, ki jih sprejme UO KZS kot drugostopenjski organ, je dopustna izredna pritožba na način, kot ga določa Statut KZS.  Na dokončne sklepe, ki jih sprejme SS kot drugostopenjski organ, je v roku 30 (trideset) dni dopustna izredna pritožba na UO KZS.  17. člen 
(odgovornost)	

	Člani SS KZS so za svoje delo in odločitve odgovorni UO KZS.   
3.2		STALNE	KOMISIJE	STROKOVNEGA	SVETA	KZS	 18. člen 

(vrste	stalnih	komisij)	 SS KZS ima 3 (tri) stalne komisije, katerih delokrogi so temeljna kinološka področja. Stalne komisije SS KZS so:  1. Komisija za izobraževanje  2. Komisija za prireditve  3. Komisija za vzrejo  Po potrebi lahko SS KZS imenuje tudi eno ali več nestalnih oziroma projektnih komisij.  
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3.2.1		Komisija	za	izobraževanje	  19. člen 
(opredelitev)	 Komisija za izobraževanje (nadalje KzI) je stalna komisija SS KZS, katere delokrog so opravila in postopki  v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnega kinološkega kadra.	

	 20. člen 
(sestava)	 KzI sestavljajo 3 (trije) člani. Imenuje jih UO KZS na predlog SS KZS tako, da je v komisiji iz vsakega Zbora sodnikov po 1 (en) član.  Clanstvo v KzI ni združljivo s sočasnim članstvom v upravnih organih KZS ali z zaposlitvijo v KZS.  21. člen 
(mandat)	 Mandat članov KzI je praviloma 4 (štiri) leta in je ponovljiv. Vezan je na mandat članov UO KZS. Clani komisije na konstitutivni seji izvolijo predsednika.  22. člen 
(delovanje)	 Delo KzI vodi predsednik na način, opredeljen v poslovniku KzI. Komisija sprejme poslovnik v 30 (tridesetih) dneh od konstituiranja in ga v 15 (petnajstih) dneh pošlje SS KZS v seznanitev.  Vsebino dela, pristojnosti in odgovornosti KzI poleg tega pravilnika določa temeljni strokovni pravilnik za njeno področje dela ter drugi akti KZS in sklepi SS KZS.   23. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela KzI: 
 izdelava strategije izobraževanja in usposabljanja vseh vrst strokovnega kinološkega kadra, 
 izdelava srednjeročnega programa dela in letnih programov dela komisije, 
 izdelava izvedbenih programov izobraževanja in usposabljanja za vse vrste strokovnega kinološkega kadra,  
 izvedba vseh postopkov in opravil v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem vseh vrst strokovnega kinološkega kadra, 
 izvedba vseh postopkov in opravil v zvezi s sodniškim pripravništvom in mentorstvom, 
 izvedba vseh postopkov in opravil v zvezi s preverjanjem znanja in usposobljenosti kandidatov za vse vrste strokovnega kinološkega kadra, 
 oblikovanje predloga liste izpraševalcev in delegiranje izpraševalcev za preverjanje znanja in usposobljenosti kandidatov za vse vrste strokovnega kinološkega kadra, 
 izdajanje potrdil o uspešno opravljenih preizkusih znanja in usposobljenosti, 
 izvedba vseh postopkov in opravil v zvezi z napredovanjem in rangiranjem kinoloških sodnikov, 
 nadzor nad  evidencami aktivnih in mirujočih kinoloških sodnikov, kinoloških sodniških pripravnikov in drugega strokovnega kinološkega kadra, 
 podajanje mnenj in priporočil za kinološko literaturo, 
 svetovanje in/ali sodelovanje pri izobraževanjih in/ali usposabljanjih v organizaciji drugih strokovnih organov ali članic KZS, 
 odločanje na prvi stopnji po pooblastilu SS KZS, 
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 in izvrševanje drugih nalog in opravil po navodilih in pooblastilu SS KZS.  24. člen 
(odločanje)	 KzI je sklepčna, če je prisotna večina njegovih članov. Veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov.   25. člen 
(sklepi)	 Sklepi KzI stopijo v veljavo z dokončnostjo, kot je opredeljena v 14. členu tega pravilnika, njihova izvršljivost pa  nastopi, ko sklepe potrdi SS. KzI je dolžna svoje sklepe v roku 15 (petnajst) dni posredovati SS KZS v potrditev. SS KZS ima pravico sklepe KzI zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje na KzI, lahko pa jih tudi spremeni.  26. člen 
(pritožba)	 Na sklepe KzI je praviloma dopustna pritožba. Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določila 15. člena tega pravilnika, pri čemer je drugostopenjski organ SS KZS. 

	 27. člen 
(odgovornost)	

	Člani KzI so za svoje delo in odločitve odgovorni SS KZS.   
	
	
3.2.2		Komisija	za	prireditve		 28. člen 

(opredelitev)	 Komisija za prireditve (nadalje KzP) je stalna komisija SS KZS, katere delokrog so opravila in postopki  v zvezi s prireditvami vseh temeljnih kinoloških področjih.	
	29. člen 

(sestava)	 KzP sestavljajo 3 (trije) člani. Imenuje jih UO na predlog SS KZS tako, da je v komisiji iz vsakega Zbora sodnikov po 1 (en) član.  Clanstvo v KzP ni združljivo s sočasnim članstvom v upravnih organih KZS ali z zaposlitvijo v KZS.  30. člen 
(mandat)	 Mandat članov KzP je praviloma 4 (štiri) leta in je ponovljiv. Vezan je na mandat članov UO KZS.  Clani komisije na konstitutivni seji izvolijo predsednika.   31. člen 
(delovanje)	 Delo KzP vodi predsednik na način, opredeljen v poslovniku komisije. Komisija sprejme poslovnik v 30 (tridesetih) dneh od konstituiranja in ga v 15 (petnajstih) dneh pošlje SS KZS v seznanitev.  
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Vsebino dela, pristojnosti in odgovornosti KzP poleg tega pravilnika določajo temeljni strokovni pravilnik za njeno področje dela ter drugi akti KZS in sklepi SS KZS.   32. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela KzP: 
 izdelava strategije organiziranja kinoloških prireditev pod okriljem KZS, 
 izdelava srednjeročnega programa dela in letnih programov dela komisije, 
 izdelava letnih poročil o delu komisije, 
 izvedba vseh postopkov in opravil v zvezi z razpisom kinoloških prireditev, 
 izdelava časovno in vsebinsko usklajenega koledarja prireditev, 
 izdelava navodil o minimalnih organizacijskih standardih za različne vrste kinoloških prireditev, 
 informiranje in izobraževanje organizatorjev,  
 oblikovanje predloga liste delegatov in razporejanje delegatov na prireditve, 
 izvajanje nadzora nad kinološkimi prireditvami pod okriljem KZS, 
 izvajanje nadzora nad zbiranjem, vodenjem in arhiviranjem dokumentacije o kinoloških prireditvah, 
 obravnavanje poročil delegatov in pritožb v zvezi s prireditvami  ter sprejemanje ukrepov v zvezi s tem oziroma predlaganje ustreznih postopkov, 
 odločanje na prvi stopnji  po pooblastilu SS KZS, 
 in izvrševanje drugih nalog in opravil po navodilu in pooblastilu SS KZS.  33. člen 

(odločanje)	 KzP je sklepčna, če je prisotna večina njenih članov. Veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov.   34. člen 
(sklepi)	 Sklepi KzP stopijo v veljavo z dokončnostjo kot je opredeljena v 14. členu tega pravilnika, njihova izvršljivost pa  nastopi, ko sklepe potrdi SS. KzP je dolžna svoje sklepe v roku 15 (petnajst) dni posredovati SS v potrditev. SS KZS ima pravico sklepe KzP zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje na KzP.  35. člen 
(pritožba)	 Na sklepe KzP je praviloma dopustna pritožba. Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določila 15. člena tega pravilnika, pri čemer je drugostopenjski organ SS KZS. 

	 36. člen 
(odgovornost)	

	Člani KzP so za svoje delo in odločitve odgovorni SS KZS.   
3.2.3		Komisija	za	vzrejo		 37. člen 

(opredelitev)	 Komisija za vzrejo  (nadalje KzV) je stalna komisija SS KZS, katere delokrog je celostna obravnava področja vzreje čistopasemskih psov, vodenja rodovne knjige in z njo povezanih evidenc  ter implementacija znanstvenih spoznanj na področju reprodukcije in zdravja psov, določil v državnih predpisih v zvezi z 
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zaščito živali ter pravil, stališč in usmeritev FCI v zvezi z zdravjem in dobrobitjo psov v strokovne kinološke akte in kinološko prakso. 	 38. člen 
(sestava)	 KzV sestavljajo 3 (trije) člani. Imenuje jih UO na predlog SS KZS in sicer: 

 1 (enega) člana iz Zbora sodnikov za ocenjevanje zunanjosti psov s športnega področja, 
 1 (enega) člana iz Zbora sodnikov za ocenjevanje dela lovskih psov, ki mora biti tudi sodnik za ocenjevanje zunanjosti 
 Vodjo rodovne knjige.  Clani KzV morajo biti aktivni kinološki sodniki z vzrejnimi izkušnjami. Steje se, da je pogoj vzrejnih izkušenj izpolnjen, če je aktivni kinološki sodnik sam in na svoje ime vzredil najmanj 3 (tri) čistopasemska legla.  Clanstvo v KzV ni združljivo s sočasnim članstvom v upravnih organih KZS ali z zaposlitvijo v KZS.   39. člen 

(mandat)	 Mandat članov KzV je praviloma 4 (štiri) leta in je ponovljiv. Vezan je na mandat članov UO KZS. Clani komisije na konstitutivni seji izvolijo predsednika.   40. člen 
(delovanje)	 Delo KzV vodi predsednik na način, opredeljen v poslovniku komisije. Komisija sprejme poslovnik v 30 (tridesetih) dneh od konstituiranja in ga v 15 (petnajstih) dneh pošlje SS KZS v potditev.  Vsebino dela, pristojnosti in odgovornosti KzV poleg tega pravilnika določajo temeljni strokovni pravilnik za njeno področje dela ter drugi akti KZS in sklepi SS KZS.   41. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela KzV: 
 izdelava celostne vzrejne strategije za čistopasemsko vzrejo v Republiki Sloveniji s posebnim poudarkom na skrbi za ohranjanje in razvoj pasem, odgovorni vzreji čistopasemskih psov, o uporabi znanstvenih spoznanj na področju reprodukcije in zdravja psov, določil v državnih predpisih v zvezi z zaščito živali ter pravil, stališč in usmeritev FCI v zvezi z zdravjem in dobrobitjo psov v strokovne kinološke akte in vzrejno prakso,	
 izdelava srednjeročnega programa dela in letnih programov dela komisije, 
 izdelava letnih poročil o delu komisije, 
 spremljanje dela strokovnih komisij na področju vzreje, 
 ugotavljanje nepravilnosti pri vzreji pod okriljem KZS in ukrepanje, 
 izdelava podlag za posodobitev rodovne knjige in povezanih evidenc, 
 izdelava sheme standardiziranih oznak za vpise v dokumente, 
 informiranje in dodatno izobraževanje vzrediteljev, vzrejno tetovirnih referentov ter članov strokovnih komisij s področja vzreje,  
 odločanje na prvi ali drugi stopnji po pooblastilu SS KZS, 
 in izvrševanje drugih nalog in opravil po pooblastilu SS KZS.   42. člen 

(odločanje)	 KzV je sklepčna, če je prisotna večina njenih članov. Veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov.   
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43. člen 
(sklepi)	 Sklepi KzV stopijo v veljavo z dokončnostjo kot je opredeljena v 14. členu tega pravilnika, njihova izvršljivost pa  nastopi, ko sklepe potrdi SS KZS. KzV je dolžan svoje sklepe v roku 15 (petnajst) dni posredovati SS KZS v potrditev. SS KZS ima pravico sklepe KzV zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje na KzV.  44. člen 
(pritožba)	 Na sklepe KzV je praviloma dopustna pritožba. Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določila 15. Clena tega pravilnika, pri čemer je drugostopenjski organ SS KZS. 

	 45. člen 
(odgovornost)	

	Člani KzV so za svoje delo in odločitve odgovorni SS KZS.   
3.3 		STROKOVNE		KOMISIJE		 46. člen 

(opredelitev	in	vrste	komisij)	 Strokovne komisije (nadalje SK) so strokovni organi KZS	na področjih vzreje, dela in kinoloških dejavnosti, ki se neposredno ukvarjajo s posamezno pasmo/pasemsko skupino,  vrsto dela ali vrsto kinološke dejavnosti. SK so odgovorne za celovito strokovno delo na področju svojih pristojnosti.		
	SK na področju vzreje psov so: 

 Vzrejne komisije (nadalje VK), ki so organizirane pri pasemskih klubih,	
 in Državne vzrejne komisije (nadalje DVK), ki so organizirane pri KZS.	
	SK na področju dela in kinoloških dejavnosti  so: 
 Komisija za šolanje, 
 Komisija za agility, 
 Komisija za reševalne pse, 
 Komisija za junior handling,  
 Komisija za rally obedience, 
 Komisija za coursing, 
 Komisija za pašno zbiralni način, 
 Komisija za šolanje lovskih psov, 
 in druge komisije, ustanovljene za področje dela in kinoloških dejavnosti. 
	Komisije na področju dela in kinoloških dejavnosti so organizirane pri KZS ali pooblaščenih kinoloških društvih.    47. člen 

(sestava)	 Clane SK imenuje SS KZS na predlog pasemskih klubov ali delnih zborov sodnikov. Vsi člani SK KZS morajo biti aktivni kinološki sodniki ustrezne smeri. SK so sestavljene iz najmanj (3) treh in največ (5) petih članov.   Vsi člani VK oziroma DVK morajo imeti vzrejne izkušnje, vsaj 1 (eden) naj bi imel  vzrejne izkušnje v pasmi (enopasemske VK/DVK) ali eni od pasem pasemske skupine (večpasemske VK/DVK). Steje se, da je pogoj vzrejnih izkušenj izpolnjen, če je aktivni kinološki sodnik sam in na svoje ime vzredil najmanj 3 (tri) čistopasemska legla.  
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 Pri športnih pasmah, za katere se zahteva delovni izpit, mora biti vsaj 1 (en) član VK oziroma DVK aktiven kinološki sodnik za ocenjevanje dela športnih psov.  Pri lovskihh pasmih morajo biti vsaj 3 (trije) člani VK ali DVK aktivni kinološki sodniki za ocenjevanje zunanjosti in dela psov, morebitni dodatni člani pa so lahko sodniki za ocenjevanje dela lovskih psov ali zunanjosti. Vsaj 3 (trije) člani morajo imeti vzrejne izkušnje.  V kolikor v prejšnjem odstavku tega člena opredeljenih pogojev iz objektivnih razlogov ni mogoče v celoti izpolniti, predlagatelj predlog sestave SK opremi z obrazložitvijo. 
	 48. člen 

(mandat)	 Mandat članov SK je praviloma 4 (štiri) leta in je ponovljiv.  Clani komisije na konstitutivni seji izvolijo predsednika. Predsednik SK mora imeti vsaj 5 (pet) let status mednarodnega kinološkega sodnika iz pasme/pasemske skupine, vrste dela ali kinološke dejavnosti, za katero je SK pristojna.   49. člen 
(delovanje)	 Delo SK vodi predsednik na način, ki je opredeljen v poslovniku komisije. Komisija sprejme poslovnik v 30 (tridesetih) dneh od konstituiranja in ga v 15 (petnajstih) dneh pošlje SS KZS v seznanitev.  SK morajo pri svojem delu upoštevati določila tega pravilnika, temeljnega strokovnega akta za področje dela SK  ter druge akte KZS in sklepe SS KZS.  Vsebina dela, pristojnosti in odgovornosti posamezne SK mora biti opredeljena v izvedbenih strokovnih pravilnikih iz delokroga SK.    Izvedbene strokovne pravilnike sprejema SS KZS  na predlog SK.  50. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela SK: 
 izdelava  strateškega razvojnega dokumenta pasme oziroma pasemske skupine ali vrste dela oziroma kinološke dejavnosti, 
 izdelava srednjeročnega programa dela in letnih programov dela SK, 
 izdelava letnega poročila o delu SK, 
 izdelava predloga izvedbenih strokovnih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, 
 izvajanje neposrednih strokovnih in administrativnih opravil iz delokroga SK, 
 vodenje in arhiviranje dokumentacije s področja SK tako, da je zmeraj na razpolago SS KZS ali njegovim stalnim komisijam,  
 odločanje na 1 (prvi) stopnji o zadevah v pristojnosti SK, 
 informiranje zborov sodnikov o dogajanju na področju, za katerega je SK pristojna, 
 in izvrševanje drugih nalog in opravil po navodilu in pooblastilu SS KZS ter njegovih stalnih komisij.  51. člen 

(odločanje)	 SK je sklepčna, če je prisotna večina njegovih članov. Veljavno odloča z večino glasov prisotnih članov.    
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 52. člen 
(sklepi)	 Svoje sklepe, ki presegajo okvir neposrednih strokovnih in administrativnih opravil iz delokroga SK, je SK dolžna v roku 15 (petnajst) dni posredovati SS KZS v seznanitev. SS KZS ima pravico sklepe SK  zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje.  Sklepi SK stopijo v veljavo z dokončnostjo kot je opredeljena v 14. členu tega pravilnika. V primeru sklepov, s katerimi se seznanja SS KZS, izvršljivost nastopi po potrditvi.  53. člen 
(pritožba)	 Na sklepe SK je praviloma dopustna pritožba. Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določila 15. člena, pri čemer je drugostopenjski organ SS KZS. SS KZS lahko za reševanje zadeve na drugi stopnji pooblasti eno od Stalnih komisij SS KZS.    54. člen 

(odgovornost)	
	Člani SK so za svoje delo in odločitve odgovorni SS KZS.    

	
4.		ORGANIZIRANOST	ZBOROV	SODNIKOV	  55. člen 

(vsebina	določb	o	zborih	sodnikov)	
	S tem pravilnikom se določa predvsem sestava, način delovanja in delovno področje zborov sodnikov. 
	
	
	
4.1		Skupni	zbori	sodnikov	 56. člen 

(opredelitev)	 V skupne zbore sodnikov se združujejo aktivni kinološki sodniki in sodniški pripravniki s temeljnih področij strokovnega dela v KZS.    Skupni zbori sodnikov so 3 (trije): 1. Zbor sodnikov za ocenjevanje zunanjosti psov 2. Zbor sodnikov za ocenjevanje dela lovskih psov 3. Zbor sodnikov za ocenjevanje dela športnih psov  Vloga Skupnih zborov sodnikov je predvsem svetovalna in posvetovalna.   57. člen 
(delovanje)	 Predsednik zbora je praviloma njegov sklicatelj in vodi njegovo zasedanje po poslovniku zbora. V primeru predsednikove odsotnosti njegovo vlogo prevzame podpredsednik.  Zbori sodnikov so redni ali izredni. 
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Redni zbori sodnikov se sestajajo najmanj 1 (en) krat v dveh letih. Izredni zbor sodnikov predsednik skliče na lastno pobudo, pobudo ali zahtevo SS KZS ter pobudo ali zahtevo več kot polovice aktivnih sodnikov zbora.  Zbori sodnikov na svojem volilnem zboru izvolijo predsednika in podpredsednika s 4 (štiri) letnim mandatom.  Za predsednika zbora sodnikov je lahko izvoljen le aktivni kinološki sodnik z vsaj 5 (pet) letnim statusom  mednarodnega sodnika. Volilni zbor je lahko reden ali izreden.  58. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela ZS: 
 izpeljava volitev predsednika in podpredsednika Zbora, 
 izdelava in sprejem poslovnika o delu Zbora, 
 seznanjanje z dogajanjem na področju, za katerega je zbor pristojen, 
 izobraževanje članov Zbora na področju, za katerega je zbor pristojen, 
 in oblikovanje mnenj, stališč in pobud na področju katerega je zbor pristojen.  59. člen 

(odločanje)	 Sklepčnost zborov sodnikov se ugotavlja na podlagi prisotnosti aktivnih kinoloških sodnikov, ki tudi odločajo o posameznih zadevah sodniški pripravniki lahko razpravljajo, pri odločanju pa ne sodelujejo.  Zbor sodnikov je sklepčnen, če je prisotna več kot polovica aktivnih kinoloških sodnikov. Steje se, da je sklepčen tudi, če po 30 (trideset) minutnem čakanju prisotna vsaj 1 (ena) četrtina aktivnih kinoloških sodnikov.  Ce ta pogoj ni izpolnjen, se zaključi in ponovno skliče po preteku najmanj 1 (enega) meseca.  Zbor veljavno odloča z večino glasov aktivnih kinoloških sodnikov.    
4.2		Delni	zbori	sodnikov	 60. člen 

(opredelitev)	 V Delne zbore sodnikov (nadalje DZS) se združujejo aktivni  kinološki sodniki in sodniški pripravniki glede na svoje ožje strokovno področje na področju dela, kinoloških dejavnosti ter pasem ali pasemskih skupin.  61. člen 
(vodenje	delnega	zbora)	 Predsednik področne SK je sklicatelj DZS in vodi njegovo zasedanje po poslovniku delnega zbora. Delni zbori sodnikov se sklicujejo po potrebi, a vsaj 1 (en) krat v dveh letih.  62. člen 

(odločanje)	 Sklepčnost DZS se ugotavlja na podlagi prisotnosti aktivnih kinoloških sodnikov, ki tudi odločajo o posameznih zadevah. Sodniški pripravniki lahko razpravljajo, pri odločanju pa ne sodelujejo.  DZS je sklepčen, če je prisotna več kot tretjina aktivnih kinoloških sodnikov. Z delom lahko prične tudi, če je po 30 (trideset) minutnem čakanju prisotna vsaj četrtina aktivnih kinoloških sodnikov. Praviloma DZS veljavno odloča z večino glasov aktivnih kinoloških sodnikov.  Kadar se sklicujejo delni zbori sodnikov za več področij hkrati, sodniki glasujejo zgolj za področje, za katerega imajo licenco za sojenje.   
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63. člen 
(vsebina	dela)	

	Vsebina dela DZS: 
 izdelava in sprejem poslovnika o delu DZS, 
 seznanjanje z dogajanjem na področju, za katerega je DZS pristojen, 
 izobraževanje članov Zbora na področju, za katerega je DZS pristojen, 
 oblikovanje predloga sestave SK v primerih, ko je DZS za to pristojen, 
 oblikovanje predloga izvedbenih strokovnih aktov v primerih, ko je DZS za to pristojen, 
 in oblikovanje mnenj, stališč in pobud o zadevah s področja, za katerega je DZS pristojen.  64. člen 

(sklepi)	 Sklepi DZS stopijo v veljavo z dokončnostjo, kot je opredeljena v 14. členu tega pravilnika, njihova izvršljivost pa  nastopi, ko sklepe potrdi SS KZS. DZS je dolžan svoje sklepe v roku 15 (petnajst) dni posredovati SS KZS v potrditev. SS KZS ima pravico sklepe DZS zadržati in zadevo vrniti v ponovno odločanje na DZS.  65. člen 
(pritožba)	 Na sklepe DZS je praviloma dopustna pritožba. Za pritožbeni postopek se smiselno uporabljajo določila 15. člena, pri čemer je drugostopenjski organ SS KZS.   

5.		STROKOVNI	PRAVILNIKI	 66. člen 
(temeljni	strokovni	pravilniki)	 Temeljni strokovni pravilniki so krovni pravilniki na temeljnih področjih strokovnega dela v KZS in sicer: 1. Pravilnik o kinoloških sodnikih in drugem strokovnem kadru 2. Pravilnik o kinoloških prireditvah pod okriljem KZS 3. Pravilnik o vzreji pasemskih psov  67. člen 

(sprejemanje	temeljnih	strokovnih	pravilnikov)	 Temeljni strokovni pravilniki se sprejemajo na naslednji način: 1. Priprava osnutka 2. Obravnava in dopolnjevanje osnutka 3. Javna strokovna obravnava osnutka 4. Priprava končnega predloga 5. Potrditev pravilnika   Osnutek besedila posameznega pravilnika, njegovih sprememb in dopolnitev pripravi pristojna Stalna komisija SS KZS.  SS KZS osnutek besedila posameznega pravilnika, njegovih sprememb in dopolnitev obravnava in ga z lastnimi stališči dopolni. SS KZS je dolžan izpeljati javno strokovno razpravo o dopolnjenem osnutku besedila posameznega pravilnika, njegovih sprememb in dopolnitev preko zborov sodnikov. Zbori sodnikov oblikujejo amandmaje. SS KZS prispele amandmaje prouči in jih po lastni presoji vključi v končni predlog besedila posameznega pravilnika, njegovih sprememb in dopolnitev. Končni predlog skupaj z neupoštevanimi amandmaji preda UO KZS v potrditev. 
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Končni predlog besedila posameznega pravilnika, njegovih sprememb in dopolnitev obravnava in potrdi UO KZS.  68. člen 
(izvedbeni	strokovni	pravilniki)	 Izvedbeni strokovni pravilniki so pravilniki s področja vzreje, dela in kinoloških dejavnosti in sicer: - Vzrejni pravilniki - Pravilniki o šolanju - Pravilniki o preizkusih lovskih psov - Pravilniki o tekmah - Drugi tovrstni pravilniki  Način sprejemanja, spreminjanja in dopolnjevanja izvedbenih strokovnih pravilnikov je določen s tem pravilnikom in temeljnimi strokovnimi pravilniki.   

6.		ODGOVORNOST	STROKOVNEGA	KINOLOŠKEGA	KADRA	  69. člen 
(odgovornost	strokovnega	kinološkega	kadra)	 Strokovni kinološki kader, ki opravlja strokovno kinološko delo pod okriljem KZS in z njenim pooblastilom, je odgovoren osebno. Slednje velja za vsakršno strokovno kinološko delo, ne le za delo znotraj strokovnih organov KZS.   Strokovni kinološki kader je odgovoren subjektivno, če zaradi njegovega ravnanja z namenom ali zaradi malomarnosti nastopijo materialne posledice za KZS ali se sam oziroma KZS znajde v vlogi kršitelja pravnega reda Republike Slovenije. V strokovnih organih KZS so subjektivno odgovorni tisti, ki so za škodljivi sklep glasovali.  70. člen 

(dogovor	in	izjava)	 Vsakdo, ki pod okriljem KZS želi opravljati strokovno kinološko delo, bodisi v strokovnih organih KZS ali samostojno, je dolžan s KZS podpisati ustrezen dogovor o sodelovanju z izjavo, da bo svoje strokovno delo opravljal z vso skrbnostjo, v skladu s predpisi KZS in pravnim redom Republike Slovenije ter da sprejema odgovornost za posledice svojih ravnanj.   
7.		PREHODNE	IN	KONČNE	DOLOČBE  71. člen 

(veljavnost)	 Ta Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Skupščina KZS.  72. člen 
(uskladitveni	rok)	 Strokovni organi se morajo v roku 6 (šest) mesecev po sprejemu konstituirati v skladu s tem pravilnikom.     
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73. člen 
(spremembe	in	dopolnitve)	 Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se sprejemajo na enak način kot  Pravilnik.   74. člen 

(tolmačenje)	 Tolmačenje tega Pravilnika je v pristojnosti Statutarne komisije KZS.   V Grosuplju, xx. xx. xxxx   Predsednik Kinološke zveze Slovenije Egon Dolenc       


