
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
CENIK STORITEV KZS 

2013
A- PRISTOJBINE
prijava za polaganje sodniškega izpita 138,00 €  
prijava za polaganje sodniškega izpita za drugo pasmo 72,00 €    
prijava za polaganje izpita za sodniškega pripravnika 72,00 €    
podaljšanje pripravniške izkaznice 78,00 €    
prijava za izpit za vzrejnega referenta 36,00 €    
pristojbina za državne razstave po katalogu na psa - CAC 3,50 €      
pristojbina za mednarodne razstave po katalogu s plačilom
takse FCI - CACIB 6,00 €      
pristojbina za tekme-pavšal na prireditev -CACT,CAC.ag , CACL 115,00 €  
pristojbina za tekme- pavšal na prireditev - CACIT, CACI.ag, CACIL 165,00 €  
pristojbina za specialke-pavšal na prireditev 125,00 €  
pristojbina za vzrejne razstave, regionalne razstave
in ostale prireditve brez naziva CAC 165,00 €  
pristojbina za körung 80,00 €    
za agility na psa-na podlagi sodniškega poročila 6,50 €      
pristojbine za kinološke prireditve /seminarje, izpite,
tečaje idp/ določajo prireditelji sami
pristopnina v KZS-odloča skupščina KZS - tri letne članarine 963,00 €  
članarina-odloča skupščina KZS-ni predmet cenika 350,00 €  
sodniška pristojbina za kinološke sodnike in pripravnike 49,00 €    

B - ADMINISTRATIVNO STROKOVNE STORITVE
prijava legla 15,00 €    
rodovnik s kinološkimi storitvami 24,20 €    
rodovnik za pasmo kraški ovčar-brezplačno          -
izvozni /export/ rodovnik 35,00 €    
duplikat rodovnika ali delovne  knjižice z objavo preklica v  rev.Kinolog 28,00 €    
vpis v rodovno knjigo 38,00 €    
kodri II vpis iz RM v SLR           -
prepis rodovnika ali delovne knjižice 19,00 €    
prijava psarne 200,00 €  
duplikat psarne ali popravek 22,00 €    
prepis lastništva 20,00 €    
mednarodna delovna potrdila 15,00 €    
popravki dopolnitve 10,00 €    
tiskovine, fotokopije 0,50 €      
druge kinološke storitve po želji stranke /izdaja rč., ipd/ 28,00 €    
izdelava nove ali izgubljene kartice vodnika psa spremljev. 4,50 €      
šampionati-tujci 25,00 €    
šampionati-slo 10,00 €    
ZA NUJNE STORITVE /rok izdelave 3-5 dni/ DODATEK NA CENO 50%

C - STROKOVNE STORITVE
telesna ocena 14,50 €    
izredna telesna ocena 28,00 €    
vzrejni pregled 17,00 €    
izredni vzrejni pregled 34,00 €    
podaljšanje vzrejnega dovoljenja 17,00 €    
dodatna taksa na telesno oceno in vzrejni pregled 3,00 €      
izpiti šolanih psov s knjižico, izpit RO * 27,00 €    
izredni izpiti šolanih psov s knjižico,izpit RO* 50,00 €    
izpiti šolanih psov brez knjižice, izpit RO* 23,00 €    
izredni izpiti šolanih psov brez knjižice, izpit RO* 42,00 €    
izpit na tekmi s knjižico, izpit RO* 27,00 €    
izpit na tekmi brez knjižice, izpit RO* 23,00 €    
izpiti reš.psov lavincev I. 30,00 €    
izpiti reš. psov - ostali 30,00 €    
izpiti reš.psov višje stonje 25,00 €    
pred izpiti IRP-P (RH-E) vse tri variante 20,00 €    
skočnina plemenjaka 25,00 €    
delovna knjižica agility 24,00 €    



duplikat delovne knjižice-agilty 12,00 €    
uporaba ALGE TIMING 70,00 €    
uporaba rač.programa+potni stroški 165,25 €  
prijava JH 15,00 €    

   V CENAH JE UPOŠTEVAN 20%DDV,  CENE ZA NEČLANE SO 100%VIŠJE

D - REVIJA KINOLOG
1.letna naročnina -enkratno plačilo na začetku leta 29,00 €    
2.letna naročnina -plačilo v dveh obrokih 32,00 €    
3.posamezni izvod revije 3,00 €      
V CENI NAROČNINE JE UPOŠTEVAN 8,5% DDV

A - SEJNINE -sejnin se ne izplačuje
B - STROKOVNO DELO- /neto cena- v breme komisij 
za telesno ocenjevanje in vzrejni pregled 40,00 €    
za ocenjevanje na razstavah 50,00 €    
za izpite šolanih psov in tekmovanja,PNZ 40,00 €    
za sojenje prireditev agilty 50,00 €    
za izpite reševalnih psov in tekmovanja 50,00 €    
dodatek za reševalne in  lavinske 17,00 €    
za delegata na prireditvi-državnega značaja 40,00 €    
za delegata na prireditvi -mednarodnega značaja 50,00 €    
pregled legla s strani vzrejnega referenta (skupno za dva ogleda) 20,00 €    
delo markerjev na prireditvi 22,00 €    
delo za polagalce sledi 19,00 €    
delo v izpitni komisiji na uro 20,00 €    
delo za predavatelje strokovne kinološke tematike na uro 20,00 €    

C - POTNI STROŠKI - po uredbi
PREVOŽENI KILOMETRI
za km 30% cene 95 okt.goriva, do max. 0,37 eur
D - DNEVNICA - po uredbi
do 6 ur    
od 6-8 ur  7,45 €      
od 8-12 ur 10,68 €    
nad 12 ur 21,39 €    
E - PRENOČIŠČE
dejanski stroški na podlagi računa-brez računa se prenočišče ne prizna

IZPLAČILA NADOMESTIL ZA STROŠKE SODNIKOV IN STROKOVNIH 
SODELAVCEV KZS

honorarji za opravljene storitve za potrebe KZS se plačujejo po dogovoru z 
izvajalci storitev in KZS

delo administrativnih delavcev na prireditvah se plača po predhodnem 
dogovoru.

cenik storitev je bil potrjen na seji UO KZS dne 21.1.2013

višina članarine in pristopnine za članice je bila sprejeta na seji  skupščine KZS 
dne 19.10.2012


