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Zadeva :  Odgovor Komisije za strokovna vprašanja na Obvestilo Komisiji za strokovna vprašanja 

Komisija za strokovna vprašanja (v nadaljevanju KSV) je na svoj uradni e-mail naslov v zadnjih dneh 

prejela več sklepov začasnega vodstva KZS o razveljavitvi disciplinskih postopkov in nekaterih sklepov 

KSV, ki nalagajo KSV, da kinološke sodnike vrne na aktivno listo sodnikov, o tem obvesti FCI ter 

organe in komisije, ki jih to zadeva. 

 

Dne 11.10.2018 je KSV skupaj z vsemi članicami KZS prejela tki. Obvestilo komisiji za strokovna 

vprašanja, katerega vsebino razume kot nedopustno vmešavanje v delo najvišjega strokovnega 

organa KZS in izvajanje neprimernega pritiska na člane KSV. 

Zato najprej razjasnitev statusnega položaja KSV znotraj ustroja KZS. KSV spada me strokovne organe 

KZS. Sestavljena je iz 4 članov, ki jih imenuje Upravni odbor KZS in 2 članov, ki jih izvolita Zbora 

sodnikov za športne in lovske pasme (3. točka 59. člena Statuta KZS). V 61. členu Statuta KZS je 

opredeljena odgovornost KSV in sicer je določeno, da KSV za svoje delo odgovarja Upravnemu 

odboru KZS. 

KSV je pri izvrševanju svojih nalog relativno avtonomen organ. Relativno zato, ker: 

a/  so sklepi, ki imajo ali bi lahko imeli materialne posledice za delovanje KZS, izvršljivi šele po 

potrditvi na UO KZS (7. alineja 41. člena Statuta KZS) 

b/  UO KZS lahko zadrži ali prekliče posamezne sklepe KSV (7. alineja 41. člena Statuta KZS) 

c/  ima Nadzorni odbor pristojnost nadzora nad zakonitostjo in smotrnostjo delovanja tudi KSV (1. 

alineja 54. člena Statuta KZS) 

Pristojnosti skupščine opredeljuje 37. člen Statuta KZS. Skupščina nima opredeljenih nobenih 

neposrednih pristojnosti v zvezi s KSV. Skupščina ne sprejema normativnih podlag za delo KSV, nima 

pristojnosti pri sestavljanju KSV, ni pritožbeni organ na sklepe KSV in nima neposredne nadzorstvene 

funkcije.  

Interpretacija, da skupščina kot najvišji organ KZS lahko počne vse, je zmotna. Skupščina lahko počne 

marsikaj, ampak le v okvirih, ki jih določa Statut. Spreminja lahko tudi statut, ampak le na način in po 

postopku, ki je opredeljen v statutu. 

Nedopustno je, da si skupščina ali kdor koli v njenem imenu poskuša podrejati najvišji strokovni 

organ KZS, mu nalaga izvršitev nalog in to brez presoje ter mu ob tem celo grozi. 

 

KSV je v situaciji, ko je KZS brez predsednika in zakonitega zastopnika, ki bi bil dolžan varovati Statut 

KZS in pravni red RS, dolžna posebej pazljivo preverjati svoja ravnanja in ravnati z največjo skrbnostjo, 

predvsem pa v skladu s statutom in drugimi internimi predpisi. V primeru sklepov o razveljavitvi 



 

disciplinskih postopkov je tako oblikovala naslednje ugotovitve in stališča: 

 

1. Sklepi začasnega vodstva KZS se opirajo na 3. alinejo 24. sklepa skupščine z dne 16.09.2018. KSV je 

vpogledala v zapisnik skupščine z dne 16.09.2018, pri čemer se KSV do zakonitosti izvedene skupščine 

ne bo opredeljevala. Citirani skupščinski sklep se naslanja na sodbo VS št. II P 1409/2015, ki v svoji 

obrazložitvi  v točki 10 ugotavlja, da dokler Statut KZS in Pravilnik o disciplinski odgovornosti ne bosta 

usklajena, KZS zakonitih disciplinskih postopkov ne bo mogla voditi. V isti točki obrazložitve Višje 

sodišče ugotavlja tudi, da skupščina, ne glede na zapisano v statutu, ni pritožbeni organ v disciplinskih 

postopkih. 

Po mnenju KSV skupščina kot laični organ ni ne pristojna in ne sposobna presojati zakonitosti 

postopkov ali ravnanj posameznikov ali organov. Za to so sodišča. Prav tako ni neposredna obveza in 

odgovornost skupščine, da skrbi za delovanje KZS v skladu  s statutom in pravnim redom RS. Za to je 

obvezan in odgovoren predsednik KZS, nadzorstvena vloga pa je po Statutu KZS podeljena 

Nadzornemu odboru KZS. 

V primeru disciplinskih postopkov je pristojnost skupščine omejena na sprejem disciplinskega 

pravilnika ter izvolitev in razrešitev  Disciplinske komisije, saj je iz obrazložitve sodbe VS št. II P 

1409/2015 razbrati, da bi lahko bila prerekana tudi njena vloga pritožbenega organa na sklepe 

Disciplinske komisije, katerega pristojnost ji sicer Statut KZS podeljuje. Sicer pa iz zapisnika skupščine 

z dne 16.09.2018 ne izhaja, da bi skupščina obravnavala pritožbe, sprejela je generalni sklep o 

razveljavitvi vseh disciplinskih postopkov brez vpogleda v posamezne primere. 

Zaradi zapisanega KSV dvomi v pravno vzdržnost skupščinskega sklepa o razveljavitvi  disciplinskih 

postopkov, zato bo v izogib novih zapletov in dodatne obremenitve obravnave disciplinskih prekrškov 

znotraj KZS obravnavala samo zadeve, ki so vezane na pravnomočno končane disciplinske postopke. 

 

2. Statut KZS v 8. alineji 60. člena KSV nalaga, da oblikuje in vodi seznam aktivnih kinoloških sodnikov. 

Na ta seznam KSV uvrsti kinološke sodnike, ki jim je Upravni odbor na podlagi 5. alineje 41. člena 

Statuta KZS licenco kinološkega sodnika podelil. 

PSD v 129. členu taksativno našteva pogoje za uvrstitev kinoloških sodnikov na letni seznam aktivnih 

kinoloških sodnikov. Med njimi je tudi pogoj, da sodnik ni v disciplinskem postopku pri matični 

organizaciji ali KZS. V primeru neizpolnjevanja naštetih pogojev se kinološkega sodnika začasno črta iz 

letnega seznama aktivnih sodnikov. 

KSV kinološkega sodnika začasno črta iz letnega seznama kinoloških sodnikov, ko je pisno obveščena 

s strani Upravnega odbora KZS ali predlagatelja disciplinskega postopka, da je proti kinološkemu 

sodniku uveden disciplinski postopek.  

Vračilo kinološkega sodnika na letni seznam aktivnih kinoloških sodnikov KSV izvede na podlagi 

obvestila Upravnega odbora KZS ali predlagatelja disciplinskega postopka in disciplinske odločbe, iz 

katere je razvidno, da je disciplinski postopek pravnomočno končan in da je odločba oprostilna. V 

primeru izrečenega varstvenega ukrepa KSV  kinološkega sodnika vrne na letni seznam aktivnih 

sodnikov na podlagi obvestila Upravnega odbora KZS ali predlagatelja disciplinskega postopka in 

disciplinske odločbe,  iz katerih je razviden iztek izrečenega varstvenega ukrepa. 



 

3. KSV je od Upravnega odbora KZS oziroma predlagateljev disciplinskih postopkov prejela pisno 

obvestilo in disciplinsko odločbo le v enem primeru.  Ravnala je v skladu z zapisanim v točki 2 tega 

dopisa in kinološkega sodnika s sklepom KSV 28-32/2018 vrnila na letni seznam aktivnih kinoloških 

sodnikov.  

O končanju ostalih disciplinskih postopkov KSV ni bila obveščena. Ker obstaja dvom, da bi KSV lahko 

od Upravnega odbora oziroma predlagateljev disciplinskih postopkov v ostalih primerih pridobila 

potrebne dokumente, bo KSV preko pisarne KZS vse kinološke sodnike, zoper katere se je vodil 

disciplinski postopek in je pravnomočno končan, pozvala k posredovanju kopij disciplinske odločbe in 

morebitnih drugih, za odločanje KSV, pomembnih dokumentov. 

 

S kinološkimi pozdravi, 

Predsednik KSV 

Roman Hoefferle l.r. 

 
 

 

 


