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PRAVILNIK O DELU 
KINOLOŠKEGA DRUŠTVA BARJE  

 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
 

1. člen 
 

Pravilnik o delu Kinološkega društva Barje je interni akt Kinološkega društva Barje (v 
nadaljevanju KD Barje), ki obravnava strokovni kader, tekmovalce, tečaje, strokovna vprašanja, 
kinološke dejavnosti in pravila KD Barje pri šolanju psa. 
 

2. člen 
 

Vsi člani KD Barje morajo spoštovati pravilnik. 
 

3. člen 
 

Vsebina Pravilnika o delu KD Barje: 
I. Splošne določbe 
II. Pravilnik o strokovnem kadru 
III. Pravilnik o tekmovalcih 
IV. Pravilnik o tečajih 
V. Pravilnik KD Barje pri šolanju psa 
VI. Končne in prehodne določbe 

 
4. člen 

 
Vsa strokovna vprašanja ter potrebe strokovne odločitve obravnava Stalna komisija za šolanje in 
organizacijo športnih tekmovanj KD Barje (v nadaljevanju Komisija za šolanje). 
 
 
 
 

II. PRAVILNIK O STROKOVNEM KADRU 
 

 
1.  člen 

 
Pravilnik o strokovnem kadru KD Barje določa pogoje za imenovanje, izobraževanje in 
napredovanje strokovnega kadra, ki vodi tečaje v KD Barje. 
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2.  člen 
 

Pripravnik je oseba, ki inštruktorju pomaga pri delu s tečajniki. Interesenti za pripravništvo se 
prijavijo inštruktorju šolanja ali vodji oz. predsedniku Komisije za šolanje, o njih pa glasuje 
Upravni odbor KD Barje. Za potrditev kandidata je potrebna 2/3 večina. 
 
Pogoji za pripravništvo so: 

• opravljen FCI-BH-VT z najmanj enim psom, 
• s svojim psom dosega rezultate na tekmovanjih v kinološkem športu, katerega 

šolanje vodi (povprečje 90%). 
 
 

3.  člen 
 

Splošni pogoji za pristop k pridobitvi strokovnih kinoloških nazivov: 
• opravljen FCI-BH-VT z najmanj enim psom, 
• s svojim psom dosega rezultate na tekmovanjih v kinološkem športu, katerega 

šolanje vodi (povprečje 90%), 
• dela kot pripravnik po navodilih inštruktorja skupaj z njim najmanj 2 (dve) leti 

oziroma (4 (štiri)  tečajne sezone). 
 

4.  člen 
 

Dodatni pogoji za nižje stopnje šolanja (delo z mladimi psi - programa IPS-A ter FCI-BH-VT): 
• po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja pred Komisijo za 

izobraževanje in izpite pri KZS, mora še najmanj 1 (eno) leto oziroma (2 (dve) 
tečajni sezoni) delati pod nadzorom inštruktorja.  

 
5. člen  

 
Dodatni pogoji za vodenje višje stopnje šolanja: 

• najmanj 1 (eno) leto samostojnega dela v nižjih stopnjah šolanja, 
• opravljen FCI-IGP-3 in tekmovanje na tem nivoju, 
• pridobljeni naziv vodja višje stopnje šolanja športnih psov pri KZS. 

 
6.  člen 

 
Dodatni pogoji za Agility: 

• tečaj lahko vodi samo oseba, ki je sama izšolala psa za agility do najvišjega 
nivoja A3/J3. 

 
7. člen  

 
Dodatni pogoji za Rally Obedience: 

• tečaj lahko vodi samo oseba, ki je sama izšolala psa za Rally Obedience do 
najvišjega nivoja RO-IV. 
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8. člen  
 
Odgovornost za kader, njegovo izobraževanje in napredovanje nosi vodja oz. predsednik 
Komisije za šolanje pri KD Barje. Podati mora osebno oceno vsakega kandidata in ima pravico 
do véta na napredovanje kadra. Svojo odločitev je dolžan strokovno utemeljiti. 
 

9. člen 
 
KD Barje strokovni kader izšola, plača izobraževanje in preizkus znanja pri Komisiji za 
izobraževanje in izpite pri KZS, v zameno mora izšolani kader opravljati delo inštruktorja najmanj 
5 (pet) let. V nasprotnem primeru mora društvu vrniti celotni znesek nastalega stroška 
izobraževanja ter plačati pogodbeno kazen, katera višina le-te je predhodno določena s 
Pogodbo o izobraževanju in usposabljanju strokovnega kadra KD Barje. 
 

10. člen  
 
Odgovornost kinološkega kadra, ki so nosilci šolanja: 

• za skupino tečajnikov (za varnost in disciplino v skupini), 
• za rezultate vseh tečajnikov in njihovih psov (merila za ocenjevanje določa 

pravilnik o minimalni izšolanosti psov in vodnikov), 
• za napredovanje tečajnikov iz tečaja v tečaj, 
• za vodenje tečajnikov na izpitu, 
• zbiranje vseh podatkov o tečajnikih, njihovo popolnost in pravilnost. 

 
11. člen  

 
Pravice kinološkega kadra, ki veljajo izključno za sezono vodenja tečajev, so: 

• nagrada za opravljeno delo, ki je odvisna od št. opravljenih ur in št. tečajnikov, 
• kritje stroškov obveznih seminarjev, 
• eno izobraževanje letno v vrednosti max. 300€* (*KD Barje financira 

izobraževanja iz tečajnin, zato je višina sorazmerno glede na neto izkupiček 
pridobljenih sredstev iz tečaja posameznega kinološkega športa), 

• oprema vsaki 2 (dve) leti (hlače, majica, flis, obutev), ki se uporablja izključno za 
namen predstavljanja društva na tečajih. 

 
 
 
 

III.  PRAVILNIK O TEKMOVALCIH 
 
 

1.  člen 
 

Pravilnik o tekmovalcih KD Barje določa pogoje za delo tekmovalcev posameznih kinoloških 
športih v KD Barje. Vsak posamezni tekmovalni šport ima svojo tekmovalno skupino in vsaka 
tekmovalna skupina ima vodjo, ki organizira treninge. 
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2.  člen 
 

Tekmovalec je vodnik psa, ki je sposoben tekmovati. Tekmovalec predstavlja društvo na 
tekmovanjih šolanih psov v različnih kinoloških športih. Tekmovalec pridobi pravice s prvim 
uspešnim nastopom na tekmi. Za FCI-IGP tekmovalno skupino je minimalni pogoj tekma po 
programu FCI-IGP-1, za Agility tekmovalce tekma na nivoju A1/J1 in za tekmovalno skupino 
Rally Obedience po programu RO-I. 
 

3.  člen 
 

Obveznosti tekmovalca: 
• redna udeležba na treningih, 
• na tekmah zastopa KD Barje, 
• prisotnost na delovnih akcijah, 
• plačilo mesečne uporabnine (višino mesečne uporabnine vsako leto določi 

Upravni odbor KD Barje), 
• nastop na min. 2 (dveh) tekmah letno. 

 
4.  člen 

 
Pravice tekmovalca (izključno ob izpolnjevanju vseh obveznosti): 

• tedenski termin in prostor za treninge vsake od disciplin, 
• brezplačni trening, 
• tekmovalec s statusom ohrani svoje pravice tudi pri pripravi mladega psa, se pa 

obvezuje novega psa v športu primernem času pripraviti na tekmo (max. 3 (tri) 
leta). 

 
5.  člen 

 
Vodja tekmovalne skupine za posamezni kinološki šport ima možnost izjemoma v tekmovalno 
skupino vključiti tudi perspektivnega posameznika, ki ne izpolnjuje vseh pogojev. Do pričetka 
izpolnjevanja pogojev je le-ta dolžan poravnati znesek treninga v višini zneska nadaljevalnega 
tečaja posameznega športa in izpolnjevati vse obveznosti do društva v skladu z obveznostmi 
tekmovalca. Vse pravice tekmovalca mu pripadajo ob izpolnitvi vseh pogojev. Vodja tekmovalne 
skupine ne sme v tekmovalno skupino polnopravno vključiti tekmovalca, ki ne izpolnjuje  vseh 
obveznosti. 
 

6.  člen 
 

Člani tekmovalnih skupin morajo izpolnjevati vse zahtevane pogoje in obveznosti. 
 

7.  člen 
 

Vsaka tekmovalna skupina ima vodjo, ki je odgovorna za vodenje evidence tekmovalcev in 
njihovih psov (popolnost in točnost podatkov). Vodje tekmovalnih skupin morajo vodji oz. 
predsedniku Komisije za šolanje v 14 (štirinajstih) dneh od sestave tekmovalne skupine 
predložiti seznam tekmovalcev in njihovih psov ter dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih 
pogojev. Vse spremembe morajo redno mesečno sporočati vodji oz. predsedniku Komisije za 
šolanje (in za nove naknadne tekmovalce predložiti dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh 
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zahtevanih pogojev). Vodja oz. predsednik Komisije za šolanje je dolžan sezname in 
spremembe posredovati tajniku društva za potrebe vodenja društvenih evidenc ter blagajniku za 
potrebe pobiranja uporabnine. 
 

8.  člen 
 

Vsi člani tekmovalnih skupin se morajo obvezno udeleževati sestankov  skupine ter Občnih 
zborov in delovnih akcij KD Barje. 
 

9. člen 
 
Vodje tekmovalnih skupin so dolžni vse tekmovalce seznaniti s pravili za tekmovalce.  
 
 
 
 

IV.  PRAVILNIK O TEČAJIH 
 

 
1.  člen 

 
Pravilnik o tečajih KD Barje določa pravila za organizacijo in vodenje tečajev v KD Barje. 
 

2.  člen 
 

Društvo ima vsako leto dve tečajni sezoni, spomladansko in jesensko. V teh obdobjih se 
organizirajo redni tečaji šolanja (mala šola, osnovni in nadaljevalni tečaj) in tečaji posameznih 
kinoloških športov. V primeru zadostnega interesa se lahko razpiše tečaj tudi izven rednih 
tečajnih obdobij. 
 

3.  člen 
 

V KD Barje se organizirajo naslednji tečaji v odvisnosti od števila prijavljenih tečajnikov, 
njihovega znanja in starosti psa, pogoj za pridobitev termina za tečaj je min. 5 tečajnikov 
oziroma, da se tečaj pokriva: 

o mala šola razstavljanja - 1x tedensko, od 4. meseca starosti psa dalje, 
o igralne urice - 2x tedensko, psi do starosti 4. mesecev, 

• nižje stopenjski tečaji; 
o mala šola - 1x tedensko, starost psov od 4 do 9 mesecev, skupine se lahko 

deli glede na znanje in glede na starost psov, o tem se inštruktor dogovori z 
vodjo oz. predsednikom Komisije za  šolanje, 

o osnovni tečaj - 2x tedensko, starost psov nad 9 mesecev, cilj je osvojitev 
osnovne poslušnosti, na željo tudi opravljanje izpita za psa spremljevalca IPS-
A (izpit IPS-A ni pogoj za nadaljnje delo!), 

o nadaljevalni tečaj - 2x tedensko, starost psov nad 12 mesecev, pogoj je 
opravljena mala šola in/ali osnovni tečaj, cilj je opravljanje izpita za psa 
spremljevalca FCI-BH-VT s strokovnim izpitom za vodnika, 

• višje stopenjski tečaji - FCI-IGP je sestavljen iz treh disciplin (sled, poslušnost in 
obramba) in treh stopenj 1-3 ; 
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o FCI-IGP-1 - 2x tedensko, pogoj je starost psa nad 15 mesecev, opravljen izpit 
FCI-BH-VT, cilj je opravljanje izpita FCI-IGP-1, 

o FCI-IGP-2 - 2x tedensko, pogoj je opravljen izpit FCI-IGP-1, cilj je opravljanje 
izpita FCI-IGP-2, 

o FCI-IGP-3 - 2x tedensko, pogoj je opravljen izpit FCI-IGP-2, cilj je opravljanje 
izpita FCI-IGP-3, 

• Agility; 
o začetni tečaj - 2x tedensko, pogoj je osnovna vodljivost psa, 
o nadaljevalni tečaj - 2x tedensko, pogoj je opravljen začetni tečaj. 

• Rally Obedience; 
o začetni tečaj - 1x tedensko, cilj je opravljanje izpita RO-I, 
o nadaljevalni tečaj 1 - 1x tedensko, pogoj je opravljen izpit RO-I in opravljen 

izpit FCI-BH-VT, cilj je opravljanje izpita RO-II, 
o nadaljevalni tečaj 2 – 1x tedensko, pogoj je opravljen izpit RO-II, cilj je 

opravljanje izpita RO-III, 
o nadaljevalni tečaj 3 – 1x tedensko, pogoj je opravljen izpit RO-III, cilj je 

opravljanje izpita RO-IV. 
 
V primeru interesa in zadostnega števila prijavljenih (da se tečaj pokriva) se lahko organizira tudi 
druge tečaje. 
 

4.  člen 
 

Komisija za šolanje pri KD Barje, vsako tečajno obdobje: 
• pripravi načrt dela v tečajih, 
• se dogovori za termine, 
• določi kader za izvajanje tečajev, 
• se dogovori o sami organizaciji tečajev, 
• prijavi izpite in sodnike na KZS. 

 
5. člen 

 
Vpis v tečaje poteka ločeno za posamezne discipline in praviloma za v popoldanskih urah, 
od ponedeljka do petka. 
V primeru interesa in zadostnega števila prijavljenih (da se tečaj pokriva) se lahko vpisuje 
tudi za tečaje v dopoldanskih urah, od ponedeljka do petka ali po predhodnem dogovoru 
med inštruktorjem in tečajniki tudi ob sobotah in nedeljah. 

 
6. člen 

 
Komisija za šolanje se dogovori in pripravi tedenski urnik poteka tečajev, uskladiti je 
potrebno tečaje in treninge tekmovalnih skupin. 

 
7. člen 

 
Tečaj lahko vodi samo oseba z licenco inštruktorja. S tečajniki prav tako lahko samostojno 
dela samo oseba z licenco inštruktorja. Inštruktor ima lahko pri delu pomočnika – 
pripravnika, če le-ta izpolnjuje vse pogoje. Pripravnik lahko pomaga pri delu s tečajnikom 
samo po natančnem navodilu inštruktorja za posameznega tečajnika. 
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8. člen 
 
Inštruktor oz. vodja tečaja mora poskrbeti, da ob vpisu od tečajnikov v najkrajšem možnem 
času pridobi popolne in točne podatke, katere posreduje Komisiji za šolanje, le-ta pa po 
pregledu slednje pošlje tajniku in blagajniku društva. Tečajniki so dolžni poravnati znesek 
tečaja najkasneje do druge ure tečaja na TRR KD Barje oz. lahko po predhodnem dogovoru 
tudi drugače. 
 
Inštruktor oz. vodja tečaja je dolžan voditi evidenco prisotnosti tečajnikov, katero po 
zaključku programa šolanja posreduje Komisiji za šolanje. 

 
9. člen 

 
Tečaj mora potekati varno in disciplinirano, kar je odgovornost inštruktorja. Tečajniki so 
dolžni upoštevati vsa navodila inštruktorja. V primeru neupoštevanja navodil lahko inštruktor 
tečajnika opozori. V primeru nadaljnjega neupoštevanja navodil lahko inštruktor tečajnika 
izključi iz tečaja. Tečajnikom se zaradi neupoštevanja navodil z izključitvijo ne vrne 
sorazmerni znesek preostanek tečaja. 
Vračilo denarja tečajniku je možno samo v primerih, ki so navedeni v internem aktu - 
Pravilnik KD Barja pri šolanju psa. 

 
 
. 
 

V.  PRAVILNIK KD BARJE PRI ŠOLANJU PSA 
 
 

1.  člen 
(prijava) 

 
 Vsak tečajnik mora biti član KD Barje.  

 
 Vsak tečajnik je dolžan izpolniti ustrezno prijavnico za šolanje svojega psa, na kateri 

mora  označiti izbran program šolanja. 
 

 Tečajnik oz. lastnik psa odgovarja za resničnost navedenih podatkov v prijavnici. 
 

 Ob izpolnitvi prijavnice je tečajnik dolžan predložiti naslednje dokumente: 
- za  rodovniške pse rodovniški list, 
- nerodovniški psi (velja tudi za rodovniške pse brez rodovnika) se vodijo v evidenci kot 

» mešanec«, 
- za vse pse je potrebno predložiti potrdilo o cepljenju (ustrezno zdravstveno knjižico z 

navedeno številko čipa). 
 
Psi morajo biti obvezno cepljeni proti steklini, zaželeno je tudi cepljenje proti kužnim 
boleznim (pasja kuga, parvoviroza, kužni hepatitis, leptospiroza, …). 
 
Starostna meja za steklino je od 3. mesecev dalje, za pristop na šolanje pa velja 
minimalno mesec dni pred tečajem in max. leto dni od zadnjega cepljenja. 
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  Starostna meja psa za pristop k šolanju in izpitu je: 
- mala šola od 4 do 9 mesecev (priporočljivo), 
- izpit IPS-A = 12 mesecev (pogoj za izpit), 
- izpit FCI-BH-VT = 14 mesecev (pogoj za izpit), 
- izpit FCI-IGP-1 = 18 mesecev (pogoj za izpit), 
- izpit FCI-IGP-2 = 19 mesecev (pogoj za izpit), 
- izpit FCI-IGP-3 = 20 mesecev (pogoj za izpit), 
- izpit RO-I = 12 mesecev (pogoj za izpit),* 
- izpit RO-II = 14 mesecev (pogoj za izpit FCI-BH-VT),* 
- izpit RO-III = 15 mesecev (pogoj za izpit),* 
- izpit RO-IV = 16 mesecev (pogoj za izpit).* 

(* Psi z opravljenim izpitom FCI-BH-VT lahko vse izpite opravljajo tudi na tekmah.) 

 Mladoletni vodnik mora pred izpitom predložiti pisno soglasje staršev oz. skrbnikov. 
 

2.  člen 
(plačilo) 

 
 Plačilo šolnine se izvede po ceniku KD Barje na TRR KD Barje. 

 
 Cena posameznih tečajev je navedena v ceniku KD Barje. 

 
 Plačilo šolnine je možno tudi na obroke (pojasnjeno v prijavnici oz. lahko z dogovorom 

tudi drugače). 
 

 Vračilo šolnine ni možno ob odpovedi tečajnika, oz. njegovi neudeležbi na tečaju, ali ob 
morebitni izključitvi tečajnika iz šolanja, zaradi neupoštevanja navodil oz. disciplinske 
odgovornosti. 

 
 Vračilo denarja je možno v naslednjih primerih: 

- vodnik ali pes ni zmožen obiskovati šolanja zaradi nastalih  zdravstvenih razlogov 
(zdravniško ali veterinarsko potrdilo), 

- da je pes začasno nezmožen za delo (veterinarsko potrdilo), 
- da pes pogine (veterinarsko potrdilo-odjava iz CRPsi), 
- KD odpove šolanje, 
- KD ne zagotovi ustreznih pogojev za šolanje. 

Od vračila denarja se odšteje procent udeležbe tečajnika na šolanju psa. 

 Po dogovoru s KD Barje tečajnik lahko plačano šolnino koristi ali prenese v naslednji 
termin šolanja, vendar ne več kot za eno leto. 

 Če tečajnik ne poravna celotne vsote šolnine do izpita, oziroma do roka za prijavo k 
izpitu, ne more pristopiti k opravljanju izpita. 

 Ob pristopu k izpitu se dodatno plača stroške izpita (stroške izpita in delovne knjižice, če 
je pes še nima, se poravna pred pristopom na izpit na TRR društva). 
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  Delovno knjižico se plača le pri prvem opravljanju izpita. 

 Stroške izgubljene delovne knjižice ali popravilo podatkov poravna tečajnik. 

 Tečajnik, ki zaporedoma opravlja tečaje in izpite v KD Barje za določeno stopnjo in psi 
izpolnjujejo pogoje za opravljanje izpitov, pridobijo popust pri plačilu. 

 Za prijavo na tečaj »Paket« je za plačilo že vključen poseben popust v % na paket od 
redne cene. 
 

 Za vse opravljene storitve tečajnik dobi izdano fakturo ob koncu tečaja oziroma po 
opravljenem izpitu. 
 

3.  člen 
(pravila šolanja) 

 
 Tečaj se vodi na poligonu KD Barje oziroma na drugih prej odobrenih lokacijah (park 

Tivoli, ZOO, urbano okolje, idr.). 

 Urnik tečaja se določi pred pričetkom tečaja. Predlog urnika poda Komisija za šolanje. 

 Tečaj poteka v spomladanskem in jesenskem terminu. Tečaji lahko potekajo, v primeru 
zadostnega interesa, tudi izven rednih tečajnih obdobij. 

 Pri  šolanju se uporablja ustrezna ovratnica in povodec. 

 Pri tečaju male šole, opravljanju izpita IPS-A in FCI-BH-VT ovratnica na zateg ni 
dovoljena, kakor tudi ne bodeča ovratnica. 

 Dodatne ovratnice na izpitih niso dovoljene (dodatne usnjene ovratnice, ovratnice proti 
klopom in bolham ipd.). 

 Elektronske ovratnice niso dovoljene v nobenem primeru. 

 Vodnik  se je dolžan  zadrževati na poligonu po navodilih inštruktorja. 

 Vodnik, katerega pes opravi na poligonu veliko potrebo, je dolžan iztrebek takoj 
pospravit, ne da bi pri tem motil ostale tečajnike. 

 Psi se v času tečaja ne smejo ovohavati in spodbujati k medsebojnem igranju. 

 Hranjenje psa pred treningom ni priporočljivo (vsaj tri ure). 

 V primeru visokih temperatur v času tečaja, je vodnik dolžan omogočiti psu zadostno 
količino sveže vode. 
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 Vstop gonečih psic v času šolanja na poligon ni dovoljen, vodnik je dolžan obvestiti 
inštruktorja, se z njim posvetovati in tečaj prekiniti v času gonitvenega ciklusa. 

 Zaradi prenosa morebitnih kužnih bolezni ni priporočljivo: skupne uporabe posod za pitje 
vode, uporaba skupnih igrač, skupna vožnja z istim vozilom. 

 Prihod vodnika na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih nedovoljenih substanc je strogo 
prepovedan. 

 Vodnik je dolžan opozoriti inštruktorja na svoje morebitne zdravstvene težave, vsled 
katerih bi imel težave pri šolanju psa. 

 Na poligonu  veljata red in disciplina. 

 Vsako odsotnost je vodnik dolžan opravičiti in sporočiti  inštruktorju. 

 Vse pritožbe in ugovore sprejema Komisija za šolanje pri KD Barje. 
 
 

4. člen 
(izključitev iz tečaja) 

 
 Vodnika se lahko izključi iz tečaja šolanja psov v naslednjih primerih: 

- da ne spoštuje, oziroma redno krši zgoraj navedena pravila, 
- da ne poravna finančne obveznosti v določenem roku, 
- da pes nima ustrezna zdravstvena potrdila (cepljenja), 
- da se neprimerno vede do inštruktorjev in ostalih udeležencev tečaja, 
- da nehumano ravna s svojim psom na tečaju ali doma, 
- da prihaja na tečaj pod vplivom alkohola ali ostalih prepovedanih substanc, 
- da ne spoštuje etike športne kinologije in da ravna v  nasprotju z Zakonom o zaščiti 

živali Slovenije (ZZZiv). 
 

5. člen  
(odgovornost) 

 
Za škodo, ki jo naredi  pes na poligonu in ob njem ali v primeru ugriza (na območju KD Barje) v 
času treninga ali zadrževanja, je odgovoren njegov vodnik oz. lastnik in je dolžan nastalo škodo 
v celoti poravnati, ne glede na okoliščine. 
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VI.  KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik je začel veljati s sprejemom na Upravnem odboru KD Barje.  
 

2. člen 
 

Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema Upravni odbor KD Barje. 
Za tolmačenje pravilnika je zadolžen Upravni odbor. 
 

3. člen 
 
Veljavnost Pravilnika o delu Kinološkega društva Barje je do preklica oz. sprejetja novega, 
spremenjenega ali dopolnjenega na Upravnem odboru KD Barje. 
 

4. člen 
 

Z dnem pričetka veljave tega Pravilnika o delu Kinološkega društva Barje, prenehajo veljati vsi 
tovrstni predhodni interni pravilniki. 

 
 
 
V Ljubljani, 27.9.2021 
 
UO KD Barje 
Gorazd Gregor Namestnik, predsednik Društva 
 
 


