
Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije obvešča zainteresirano 

kinološko javnost, da v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu, poglavje VII b, 

podpoglavje VI – posebni kinološki nazivi in  Pravilnikom o izobraževanju , preverjanju 

znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra  

 

RAZPISUJE  SEMINAR ZA PRIDOBITEV NAZIVA  

»VODJA KROGA« in »ZAPISNIKAR« 

 

 

Objavljamo razpis za pridobitev kinološkega naziva za  « vodja kroga » in 

»zapisnikar« . 

 

Pogoj za pridobitev naziva »vodja kroga« in »zapisnikar« je udeležba na 

seminarju , polnoletnost kandidata-ke in plačana pristojbina. 

 

Seminar bomo organizirali konec januarja sli v začetku februarja 2017. Kraj in 

ura bosta objavljena naknadno, ko bo znano število udeležencev. 

 

Pristojbina za pristop k izpitu znaša 42,00€/ DDV je vračunan v ceno/.  

Pristojbino nakažite na račun Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, 

s pripisom «seminar za pridobitev naziva »vodja kroga« in »zapisnikar«« 

 

Številka računa SI56 0201 0001 5148 456 / NLB d.d./ ali 

                        Si56 3300 0000 5111 697 / Hypo bank d.d./ 

Pri plačilu obvezno navedite sklic    10000-450 

 

 

Pisno prijavo / prijavnico dobite   na spletni strani KZS - Komisija za 

izobraževanje in izpite / skupaj s  potrdilom o plačilu in fotografijo velikosti za 

osebno izkaznico, pošljite  na naslov: 

 

Kinološka zveza Slovenije 

Komisija za izobraževanje in izpite 

»prijava za seminar za vodje kroga in zapisnikarje« 

Zapoge 3d 

1217 Vodice. 



 

Zadnji dan za prijavo je ponedeljek, 9. januar 2017 / poštni žig/ 

 

 

Vsem kandidatom želimo uspešno delo. 

 

Brane Puš l.r. 

Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri 

Kinološki zvezi Slovenije 

  



 

 

PRIJAVNICA ZA PRIDOBITEV NAZIVA  

»VODJA KROGA« in »ZAPISNIKAR« 
 
Spodaj podpisani-a se prijavljam na seminar za pridobitev kinološkega naziva »vodja kroga« in »zapisnikar« 

 

Priimek in ime  

Rojen-a (datum in kraj)  

Naslov (ulica in hišna številka)  

Poštna številka in kraj  

Dokončana stopnja izobrazbe  

Znanje tujih jezikov  

Št. telefona/mobilnega telefona  

E-pošta  

 

Seminarja se udeležujem, da  pridobim kinološki naziv 

 

Vodja kroga  

Zapisnikar  

Prilagam dokumente: 
 

 

 

 

a. potrdilo o plačilu takse za seminar 

b. fotografijo velikosti osebne izkaznice 

Potrditev prilog: 

(IZPOLNI KzI pri  KZS) 

DA  NE 

DA  NE 

DA  NE 

DA  NE 

 

Dokumentacija potrjena s strani Komisije za izobraževanje:  
 

Datum: __________________    Podpis predsednika komisije:__________________________________________ 

 

IZJAVA KANDIDATA 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsa priložena dokazila, navedbe in izjave v tem postopku resnične in 

verodostojne, da so morebitne kopije dokumentov enake originalu in, da so originali pristni. V primeru, da se ugotovi, da so bile 

izjave, navedbe in dokumenti predloženi z moje strani v tem postopku neresnični ali nepristni oz. ponarejeni, sem seznanjen, da mi 

bodo vse pridobljene pravice podeljene v tem postopku odvzete ter, da bom odgovarjal za morebitno moralno in materialno škodo 

KZS. 

Izjavljam tudi da mi v skladu z določilom 12. člena, 4. alineja Pravilnika o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in 

napredovanju kinološkega kadra, šolanje, vodenje psov na razstavah in preprodaja psov ni vir dohodka.  

 

 

 

 

Kraj in datum:___________________________     Podpis prijavitelja ___________________________________ 

 

 


