PRAVILNIK O DELU ŠKD CELEIA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o delu Športno kinološkega društva Celeia je interni akt Športno Kinološkega
Društva Celeia (v nadaljevanju ŠKD Celeia), ki obravnava tečaje, strokovni kader,
tekmovalce, strokovna vprašanja in kinološke dejavnosti v ŠKD Celeia.
2. člen
Vsi člani ŠKD Celeia morajo spoštovati pravilnik.
3. člen
Vsebina Pravilnika o delu ŠKD Celeia:
I. Splošne določbe
II. Pravilnik o kinološkem kadru
III. Pravilnik o tekmovalcih
IV. Pravilnik o tečajih
V. Pravilnik o delovanju in organizaciji skupine za aktivnosti in terapijo s psi

4. člen
Vsa strokovna vprašanja ter potrebne strokovne odločitve obravnava Komisija za šolanje
ŠKD Celeia.

II. PRAVILNIK O KINOLOŠKEM KADRU
1. člen
Pravilnik o kinološkem kadru ŠKD Celeia določa pogoje za imenovanje, izobraževanje in
napredovanje kinološkega kadra, ki vodi tečaje v ŠKD Celeia.
2. člen
Pripravnik je oseba, ki inštruktorju pomaga pri delu s tečajniki. Pripravniki se prijavijo
vodji šolanja, o njih glasuje komisija za šolanje. Za potrditev kandidata je potrebna 2/3
večina.
Pogoji za pripravništvo so:
• opravljen B-BH z najmanj enim psom
• s svojim psom dosega rezulate na tekmovanjih v kinološkem športu,
katerega šolanje vodi (povprečje 90%)

3. člen
Splošni pogoji za pristop k pridobitvi kinoloških nazivov:
• opravljen B-BH z najmanj enim psom
• s svojim psom dosega rezulate na tekmovanjih v kinološkem športu,
katerega šolanje vodi (povprečje 90%)
• dela kot pripravnik po navodilih inštruktorja skupaj z njim najmanj 2 leti
4. člen
Dodatni pogoji za nižje stopnje šolanja (delo z mladimi psi, programi A, B, C):
•

po opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja pred komisijo
za izobraževanje in izpite pri KZS mora še najmanj 1 leto (2 tečajni sezoni)
delati pod nadzorom inštruktorja.
5. člen

Dodatni pogoji za vodenje višje stopnje šolanja:
• najmanj 1 leto samostojnega dela v nižjih stopnjah šolanja
• opravljen IPO-3 in tekmovanje na tem nivoju
• pridobljen 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
8. člen
Pogoji za aktivnosti in terapijo s psi:
• tečaj lahko vodi samo oseba, ki je opravila priznan program izobraževanja
na tem področju in je uradno usposobljena za opravljanje terapije s psom.
9. člen
Odgovornost za kader, njegovo izobraževanje in napredovanje nosi vodja Komisije za
šolanje pri ŠKD Celeia. Podati mora osebno oceno vsakega kandidata in ima pravico do
veta na napredovanje kadra. Svojo odločitev je dolžan strokovno utemeljiti.
10. člen
ŠKD Celeia 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 let. V nasprotnem primeru mora društvu vrniti znesek izobraževanja.

11. člen
Odgovornosti 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
12. 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. 500 € * (*ŠKD Celeia financira
izobraževanja iz tečajnin, zato sorazmerno glede na neto izkupiček
pridobljenih sredstev iz tečaja posameznega kinološkega športa)
• oprema vsaki 2 leti (hlače, majica, flis, obutev), ki se uporablja izključno
za namen predstavljanja kluba na tečajih

III. PRAVILNIK O TEKMOVALCIH
1. člen
Pravilnik o tekmovalcih ŠKD Celeia določa pogoje za delo tekmovalcev posameznih
kinoloških športov v ŠKD Celeia. Vsak posamezni tekmovalni šport ima svojo tekmovalno
skupino in vsaka tekmovalna skupina ima vodjo, ki organizira treninge.
2. člen
Tekmovalec je vodnik psa, ki je sposoben tekmovati. Tekmovalec predstavlja klub na
tekmovanjih šolanih psov v različnih kinoloških športih. Tekmovalec pridobi pravice s
prvim uspešnim nastopom na tekmi. Za IPO tekmovalno skupino je min. pogoj tekma po
programu IPO-1, za tekmovalno skupino rally obedience tekma po programu RO-I in za
agility tekmovalce tekma na nivoju A1/J1.
3. člen
Obveznosti tekmovalca:
• redna udeležba na treningih
• na tekmah zastopa ŠKD Celeia
• prisotnost na delovnih akcijah
• plačilo mesečne uporabnine (višino mesečne uporabnine vsako leto določi
Upravni odbor ŠKD Celeia)
• nastop na min. 2 tekmah letno

4. člen
Pravice tekmovalca (izključno ob izpolnjevanju vseh obveznosti):
• tedenski termin in prostor za trening vsake od disciplin
• brezplačen trening
• tekmovalec s statusom ohrani svoje pravice tudi pri pripravi mladega psa,
se pa obvezuje novega psa v športu primernem času pripraviti na tekmo
(maks. 3 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 poravnavati znesek treninga v
višini zneska nadaljevalnega tečaja posameznega športa in izpolnjevati vse obveznosti do
kluba 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
Obstoječi člani tekmovalnih skupin morajo s sprejetjem tega pravilnika izpolnjevati vse
pogoje in obveznosti, prehodno obdobje za pripravo psa na tekmo pa je enako maks.času
priprave mladega psa na prvo tekmo (maks. 3 leta).
7. člen
Vsaka tekmovalna skupina ima vodjo, ki je odgovoren za vodenje evidence tekmovalcev
in njihovih psov (popolnost in točnost podatkov). Vodje tekmovalnih skupin morajo vodji
šolanja v 14 dneh po sprejetju tega pravilnika predložiti seznam tekmovalcev in njihovih
psov. Vse spremembe morajo redno mesečno sporočati vodji šolanja (in za nove
tekmovalce priložiti dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev).
Vodja šolanja je dolžan sezname in spremembe posredovati tajniku društva za potrebe
vodenja društvenih evidenc in blagajniku za potrebe pobiranja uporabnine.
8. člen
Vodje tekmovalnih skupin so dolžni v najkrajšem času po sprejetju pravilnika vse
tekmovalce seznaniti s pravili za tekmovalce.

IV. PRAVILNIK O TEČAJIH
1. člen
Pravilnik o tečajih ŠKD Celeia določa pravila za organizacijo in vodenje tečajev v ŠKD
Celeia.
2. člen
Vsako leto ima dve tečajni obdobji, 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 ŠKD Celeia se organizirajo naslednji tečaji v odvisnosti od št. prijavljenih tečajnikov,
njihovega znanja in starosti psa, pogoj za pridobitev termina za tečaj je min. 5 tečajnikov
oz., da se tečaj pokriva:
• mala šola: 1x tedensko, starost psov do 9 mesecev, skupine se lahko deli
glede na znanje ali glede na starost psov, o tem se inštruktor dogovori z
vodjo šolanja
• osnovni tečaj: 2x tedensko, starost psov nad 9 mesecev, cilj je
opravljanje ISP-A
• nadaljevalni tečaj: 2x tedensko, starost psov nad 12 mesecev, pogoj je
opravljena mala šola ali osnovni tečaj, cilj je opravljanje izpita za psa
spremljevalca ISP-B-BH
• rally obedience-začetni tečaj: 2 x tedensko, pogoj je opravljen ISP-BBH
• rally obedience-nadaljevalni tečaj: 2x tedensko, pogoj je opravljen
začetni tečaj RO
• agility-začetni tečaj: 2x tedensko, pogoj je osnovna vodljivost psa
• agility-nadaljevalni tečaj: 2x tedensko, pogoj je opravljen začetni tečaj
V primeru interesa in zadostnega števila prijavljenih (da se tečaj pokriva) se lahko
organizira tudi druge tečaje.
4. člen
Komisija za šolanje psov v ŠKD Celeia vsako tečajno obdobje:
• pripravi načrt dela v tečajih
• se dogovori za termine
• določi kader za izvajanje tečajev,
• se dogovori o sami organizaciji tečajev
• pripravi prijavnice
5. člen
Komisija za šolanje se dogovori za termine vpisa tečajev najmanj mesec dni vnaprej.
Termine se objavi v vseh razpoložljivih medijih in na mestih, kjer lahko pričakujemo
potencialne tečajnike.
6. člen
Vpis v tečaje poteka ločeno za posamezne discipline in v popoldanskih urah, ko večina
potencialnih tečajnikov konča s službo.
7. člen
Komisija za šolanje se dogovori o tedenskem urniku poteka tečajev, uskladiti je potrebno
tečaje in treninge tekmovalnih skupin.
8. člen
Tečaj lahko vodi samo oseba z inštruktorsko licenco. S tečajniki lahko samostojno dela
samo oseba z inštruktorsko licenco. 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.

9. člen
Vodja tečaja mora poskrbeti, da ob vpisu od tečajnikov v najkrajšem možnem času
pridobi popolne in točne podatke. Tečajniki so dolžni poravnati znesek tečaja najkasneje
do druge ure tečaja.
10. 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 nadaljnega neupoštevanja navodil lahko
inštruktor tečajnika izključi iz tečaja. Tečajniku se v tem primeru vrne sorazmerni znesek
preostanka tečaja.

V. PRAVILNIK O DELOVANJU IN
ORGANIZACIJI SKUPINE ZA AKTIVNOSTI IN
TERAPIJO S PSI

(Splošna določila)
Člani skupine »Kosmati smrčki« so člani ŠKD Celeia, imajo enake dolžnosti in pravice kot
vsi člani društva.
Skupina ima svoj logo, katerega del je tudi naziv ŠKD Celeia. Člani na nastopih in obiskih
v ustanovah nosijo majice in druga oblačila z logom in nazivom ŠKD Celeia in se
predstavljajo temu ustrezno.

1.člen
(namen delovanja)
Skupina je bila ustanovljena z namenom:
•
•
•

obiskovanja ustanov, kot so domovi za ostarele, šole za otroke s posebnimi
potrebami, zdravilišča, bolnišnice, varstvene ustanove za odrasle s posebnimi
potrebami itd., kjer se izvajajo aktivnosti in terapija s psi.
nastopanja na javnih prireditvah
izobraževanja in osveščanja ljudi, predvsem otrok in mladine, o odgovornem
lastništvu psov, o negi in skrbi za pse in o ostali problematiki v zvezi z odnosom
do psov.

2.člen
(pogoji za delo terapevtskega para)
Delovni par človek-pes se lahko vključita v delo pod pogoji, da sta pred tem opravila pri
ŠKD Celeia vedenjski preizkus psa. Če pes vedenjsko ustreza za terapevtskega psa, mora
bodoči delovni par opraviti še ustrezno izobraževanje, ki temelji na teoriji in praksi iz
terapevtskega dela. Usposabljanje poteka pod vodstvom za to posebej usposobljene
osebe pri ŠKD Celeia.
Prav tako mora izpolnjevati pogoje za terapevtsko delo tudi vodnik psa, ki morajo biti v
določeni meri razgledan na socialnem in čustvenem področju. V ta namen se z bodočim
kandidatom opravi razgovor.
Pred začetkom terapevtskega dela se kandidat za vodnika terapevtskega psa kot
opazovalec brez psa udeleži vsaj enega obiska v eni od ustanov, ki jo redno obiskujejo
člani skupine.
Nov delovni par začne z delom v prisotnosti in ob pomoči že izkušenega para.
Vsi terapevtski pari se morajo udeležiti občasne osvežitve znanja in preverjanja
obnašanja psov ter izobraževanja, ki ga organizira skupina. Udeležba je obvezna za
nadaljevanje dela.
V primeru, da par ni aktiven na področju katere od športnih kinoloških disciplin, mora na
rednem obnavljanju znanja, ki ga organizira skupina, pokazati s psom osnovne vaje
poslušnosti, ki so v ta namen vnaprej pripravljene. Pari, ki ne bodo več kazali zadostne
mere medsebojne povezanosti in sodelovanja ali poslušnosti psa, ne bodo smeli
nadaljevati s terapevtskim delom, temveč bodo morali z rednimi treningi v okviru skupine
poskrbeti za ustrezno pripravljenost oz. prenehati s terapevtskim delom.
Po opravljenem usposabljanju terapevtski par redno obiskuje vsaj eno ustanovo. Če iz
utemeljenega razloga ne more opraviti obiska, o tem pravočasno obvesti koordinatorja in
skupaj z njim poišče zamenjavo.
3.člen
(aktivnosti)
Psi, ki so sicer vedenjsko neproblematični, ampak za terapijo niso primerni, s svojimi
vodniki lahko sodelujejo na aktivnostih v ustanovah, ali na nastopih na raznih javnih
prireditvah.
4.člen
(dolžnosti)
Pred začetkom rednega terapevtskega dela vodnik podpiše pristopno izjavo, s katero se
zavezuje k izpolnjevanju pogojev.
Vsak vodnik odgovarja za morebitno škodo, ki jo povzroči njegov pes. Prav tako mora
poskrbeti, da je njegov pes, s katerim se udeležuje nastopov in obiskov v ustanovah,
redno cepljen. Če pes zboli ali se poškoduje, vodnik to sporoči koordinatorju in se s psom
aktivnosti ne udeležuje, dokler pes ni popolnoma zdrav.

Vsi člani se morajo obvezno udeleževati sestankov skupine/ŠKD Celeia ter občnih zborov
in delovnih akcij ŠKD Celeia.
5.člen
(evidenca)
Člani skupine po vsakem delovnem obisku po elektronski pošti pošljejo kratko poročilo
koordinatorju, v katerem navede datum in uro obiska, naziv ustanove, kdo je obisk
opravil (ime vodnika in psa), število navzočih varovancev in kratek opis opravljene
dejavnosti.
Vsak član mora obvezno odgovoriti na elektronska sporočila koordinatorja, ko ta načrtuje
dejavnosti.
O svojem delu mora vsak član voditi tudi svojo evidenco , s pomočjo katere koordinator
ob koncu leta pripravi letno poročilo.
Ves pisni material (delovna poročila, pošta, članki v časopisih, strokovno pisanje...) hrani
in arhivira koordinator skupine.
6.člen
(plačilo za delo)
Sodelovanje delovnega para pri aktivnostih in terapiji je prostovoljno in brezplačno.

