
 
Z namenom vzpodbujanja visoke strokovnosti in ščitenja etičnih vrednot kinologije skupščina Kinološke 
zveze Slovenije (v nadaljevanju tudi: KZS) na podlagi določb 19. člena statuta dne ……………2023 sprejme: 
 

 
ETIČNI KODEKS KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

1. UVODNE DOLOČBE 
 

Kinologija je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja in združuje ljudi ne glede na starost 
ali socialno pripadnost in ima pomemben vpliv na družbo. 

 
Etični kodeks je zbirka temeljnih etičnih načel, katerih namen je vzpostaviti in ohranjati visoke strokovne 
in etične standarde članov Kinološke zveze Slovenije. 

Za zavezance se po tem etičnem kodeksu štejejo: funkcionarji Kinološke zveze Slovenije, člani upravnih in 
strokovnih organov KZS, kinološki sodniki, članice Kinološke zveze Slovenije, funkcionarji članic, člani članic 
Kinološke zveze Slovenije, vodniki psov, vzreditelji in drugi deležniki s področja kinologije (v nadaljevanju 
tudi zavezanci Etičnega kodeksa). 

Pri ravnanju, delovanju in opravljanju svojih nalog zavezanci Etičnega kodeksa ravnajo v skladu z najvišjimi 
moralnimi načeli, upoštevajo določila zakonov, vseh internih aktov in vseh drugih predpisov, ki kakorkoli 
vplivajo na sprejem odločitev v zvezi z delovanjem KZS. Vloga posameznika je izrednega pomena za 
delovanje zveze in je po pomenu enaka vlogi vseh ostalih članic KZS, ne glede na to, katere naloge 
posameznik opravlja in kakšen status ima. Prispevek posameznika je pomemben delež mozaika, ki ga 
ustvarjajo vsi člani KZS.  

Delovanje KZS in njenih članic mora potekati ob spoštovanju etičnih principov poštenja, moralne 
integritete, zakonitosti, korektnosti, transparentnosti in objektivnosti pri zasledovanju ciljev. 

Kodeks temelji na načelih etike in morale in je sestavljen v skladu s predpisi KZS, veljavno zakonodajo 
Republike Slovenije in Evropske unije. 

 

2. NAČELA 

2.1. Vrednote in temelja načela, opredeljena v Etičnem kodeksu, spodbujajo kinološke vrednote, kot 
so integriteta, poštenost in spoštovanje drugih, ter določajo ravnanje in odnose med deležniki v 
kinologiji in odnose z zunanjimi deležniki pri načrtovanju in izvajanju kinoloških dejavnosti. 

2.2. Funkcionarji Kinološke zveze Slovenije, člani upravnih in strokovnih organov KZS, kinološki sodniki, 
članice Kinološke zveze Slovenije in njihovimi članicami, funkcionarji članic, vodniki psov in drugi 
deležniki s področja kinologije so dolžni spoštovati nacionalno zakonodajo, predpise Kinološke 
zveze Slovenije, akte Mednarodne Kinološke zveze(FCI), načela dobre prakse in splošne etične 
predpise. Morajo si prizadevati, da svoje obveznosti opravljajo učinkovito, motivirano, vestno in 
pošteno. 

2.3. Medsebojno  zaupanje lahko temelji le na medsebojnem spoštovanju. Vsi deležniki morajo 
delovati samostojno in neodvisno in se izogibati vsem položajem, ki bi lahko privedli do konflikta 
in spoštovati dogovorjen način komunikacije. 

2.4. Postopki sprejemanja odločitev morajo biti čim bolj pregledni in izpeljani z največjo mero 
skrbnosti, to še posebej velja za obdelavo osebnih podatkov, kjer mora biti zagotovljena zaupnost 
in skladnost s predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.  



2.5.  Zavezanci etičnega kodeksa morajo s svojim ravnanjem podpirati in uresničevati namene in 
temeljne cilje delovanja KZS v skladu z njenim statutom ter se v vseh pogledih vzdržati vseh 
ravnanj, ki bi lahko škodila uresničevanju namena in ciljev KZS. 

2.6.  Pri opravljanju svojih dolžnosti zavezanci Etičnega kodeksa ne smejo zlorabljati svojega položaja, 
še posebej ne smejo izkoristiti svoje funkcije za osebne cilje ali koristi. Odločitve morajo biti 
neodvisne od osebnih interesov. 

2.7. Zavezanci Etičnega kodeksa se zavezujejo upoštevati celostno vzdržno politiko, ki zagotavlja 
ustrezno ravnovesje spoštovanja okolja in gospodarskih zahtev in tako varuje okolje za prihodnost 
bodočih generacij. 

 

3.  SPLOŠNE ETIČNE NORME  

 Zavezanci Etičnega kodeksa morajo ravnati kot sledi:  

         3.1. skrbnik  psa 

- na tekmovanjih nastopa športno in pošteno 

- svoje morebitno nestrinjanje z oceno, uvrstitvijo ali kako drugo okoliščino izrazi izključno po uradni 
poti delegatu prireditve, organizacijskemu odboru, KZS ali klubu, ki je organizator prireditve 

- spoštuje dostojanstvo drugih udeležencev kinoloških prireditev, sodnikov  

- skrbi za visok standard zdravega življenja in počutja psa, za vso potrebno veterinarsko oskrbo in 
nekonfliktno bivanje psa v urbanem okolju 

         3.2. strokovni delavec v kinologiji 

- svoje delo izvaja strokovno, pošteno in odgovorno 

- spoštuje dostojanstvo ostalih udeležencev kinoloških prireditev 

        3.3. sodnik 

- sojenje opravlja strokovno, pošteno in odgovorno 

- od nikogar ne sprejema nobenih daril ali kakršnihkoli drugih ugodnosti, kar bi lahko vplivalo na 
objektivnost sojenja 

        3.4. organizator prireditev (tekmovanja, razstave, preizkušnje, vzrejni pregledi) 

- upošteva vsa določila glede organizacije posamezne prireditve 

- omogoča vsem razstavljalcem, tekmovalcem in spremljevalcem enakovredne in poštene pogoje, ki 
nimajo vpliva na rezultate 

       3.5. funkcionarji članic KZS, funkcionarji KZS, član upravnih in strokovnih organov KZS in strokovni 
delavec 

- pri opravljanju svojega dela ne zlorablja  svojega položaja 

- s sredstvi, ki so jim zaupana v okviru njihovih pooblastil, ravna gospodarno in na način, da bo z njihovo 
porabo dosežen najboljši učinek 

- vas čas delovanja in tudi po izteku mandata je dolžan informacije, pridobljene v zvezi z opravljanjem 
funkcije ali naloge, uporabljati le za namene opravljanja funkcije ali naloge 

- vsak funkcionar se mora izločiti iz odločanja, kadarkoli je predlog odločitve povezan z njegovim 
položajem (vključno z družinskimi člani), ki lahko pomeni navzkrižje interesov 



- je pozoren na primeren način komuniciranja znotraj organizacije, do medijev, do širše javnosti 

- ne sme popustiti morebitnim pritiskom in je dolžan varovati principe avtonomnega delovanja KZS 

        3.6. članice KZS in KZS 

- skrbijo za načela dobrega upravljanja in transparentnost v svojem poslovanja 

- ustvarjajo varno, zdravo in vključujoče okolje za vse vodnike psov  

- zagotavljajo pravne in druge mehanizme, ki člane zavezujejo k spoštovanju etičnih predpisov v kinologiji 
in urejajo načine ukrepanja v primerih kršitve le- teh.            

            3.7. vzreditelj 

- se zavezuje brezpogojno spoštovati določbe veljavnega vzrejnega pravilnika 

- kupcem v postopku prodaje mladičev posreduje verodostojne podatke o vzrejni vrednosti in 
zdravstvenem stanju prednikov, 

-  s kupcem pred izbiro mladiča opravil izčrpen pogovor in ga po svojih najboljših močeh usmeril k 
izbiri primernega mladiča glede na kupčeve želje, zmožnosti in kinološko predznanje, 
 
-  ob oddaji mladiča kupca  opremi z vso potrebno dokumentacijo in kupoprodajno pogodbo, 
 
-je novim skrbnikom stalno na voljo za informacije, nasvete in drugo pomoč v zvezi z zdravjem, nego, 
oskrbo, socializacijo, vzgojo, šolanjem in morebitnimi športnimi aktivnostmi in pozorno spremljal 
razvoj mladičev 
 
-je v izjemnih situacijah vedno pripravljen psa iz svoje vzreje sprejeti nazaj ali mu poiskati nov 
primeren dom, 
 
-mladičev ali odraslih psov ne proda preprodajalcem, rejcem in neetičnim vzrediteljem, 
nepreverjenim kupcem in vsem, pri katerih obstaja utemeljen sum, da pri njih živali ne bodo dobro 
oskrbljene ali da bodo kakorkoli izkoriščane, 

 
-v vzrejo nikoli ne vključi  samca ali samico brez vzrejnega dovoljenja. 
 

4. SPLOŠNE DOLOČBE 

Etični kodeks prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina. 

V primeru neskladnosti med notranjimi akti članic KZS in Etičnim kodeksom veljajo določbe Etičnega 
kodeksa. Članice KZS morajo morebitne neskladnosti svoji aktov z Etičnim kodeksom uskladiti v roku 
enega leta po sprejetju kodeksa na skupščini KZS. 

Kršitve določb Etičnega kodeksa obravnava disciplinska komisija KZS. 

 

Ljubljana,………….. 

 

 

                                                                                         Predsednik Kinološke zveze Slovenije 

                                                                                         Hari Arčon 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


