
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE

CENIK STORITEV KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE                2019

PRISTOJBINE 

OSNOVA DDV skupaj
Izpit za pridobitev naziva kinološki sodnik 163,93 €      22% 200,00 €      

Izpit za razširitev področja sojenja 114,75 €      22% 140,00 €      

Izpit za sodniškega pripravnika 114,75 €      22% 140,00 €      

Ponavljanje izpita za sodnika v celoti 163,93 €      22% 200,00 €      

Ponavljanje izpita za pripravnika v celoti 114,75 €      22% 140,00 €      

Podaljšanje pripravniškega staža 114,75 €      22% 140,00 €      

Prijava na razširitev področja sojenja 40,98 €        22% 50,00 €        

Prijava za podelitev naziva mednarodni sodnik 32,79 €        22% 40,00 €        

Izpit za vzrejnega referenta 30,00 €        22% 36,60 €        

Pristojbina po psu za državne razstave / CAC 4,18 €          22% 5,10 €          

Pristojbina po psu za specialne razstave s podelitvijo naziva / CAC 3,77 €          22% 4,60 €          

Pristojbina po psu za mednarodne razstave s takso FCI / CACIB 6,64 €          22% 8,10 €          

Pavšalna pristojbina za državne tekme / CACT, CAC.ag, CACL 95,82 €        22% 116,90 €      

Pavšalna pristojbina za mednarodne tekme / CACIT, CACIAg, CACIL 137,54 €      22% 167,80 €      

Pavšalna pristojbina za specialne razstave 104,18 €      22% 127,10 €      

Pristojbina za ostale prireditve brez naziva CAC / vzrejne  in regionalne razstave ter ostale prireditve brez naziva CAC 137,54 €      22% 167,80 €      

Pristojbina za agility na psa-na podlagi sodniškega poročila 5,41 €          22% 6,60 €          

Pristojbina za vzrejni pregled na psa 11,34 €        22% 13,83 €        

Pristojbina za telesno oceno na psa 2,43 €          22% 2,96 €          

Pristojbina za spremembo že potrjenega načrta kinoloških prireditev          12,30 € 22%          15,00 € 

Sodniška pristojbina za kinološke sodnike in pripravnike 50,00 €        0% 50,00 €        

Pristopnina v KZS – odloča skupščina KZS 1.050,00 €   0% 1.050,00 €   

Članarina KZS – odloča skupščina KZS 350,00 €      0% 350,00 €      

Sestavni del cene letne članarine in sodniške pristojbine je brezplačno prejemanje revije Kinolog;

DDV je obračunan po davčnih predpisih RS

ADMINISTRATIVNO STROKOVNE STORITVE
Prijava legla 12,54 €        22% 15,30 €        

Osebna knjižica psa 2,30 €          22% 2,80 €          

Rodovnik - pravočasno posredovana dokumentacija 20,16 €        22% 24,60 €        

* Rodovnik - zamuda pri posredovanju dokumentacije po spodaj navedenih rokih (+50%) 30,25 €        22% 36,90 €        

* Rodovnik - posredovanje/dopolnjevanje obvezne dokum. Po 16 tednu od datuma legla (+100%) 40,33 €        22% 49,20 €        

Rodovnik za pasmo kraški ovčar -  €            -  €            

* Izvozni /export rodovnik - pravočasno posredovana dokumentacija 29,18 €        22% 35,60 €        

* Izvozni /export rodovnik - zamuda pri posredovanju dokum. po spodaj navedenih rokih (+50%) 43,77 €        22% 53,40 €        

* Izvozni /export rodovnik - posredovanje/dopolnjevanje obvezne dokum. Po 16 tednu od datuma legla (+100%) 58,36 €        22% 71,20 €        

Duplikat rodovnika 23,36 €        22% 28,50 €        

Vpis v slovensko rodovno knjigo 31,72 €        22% 38,70 €        

Izpis iz slovenske rodovne knjige, sprememba lastništva psa 16,72 €        22% 20,40 €        

Kodri prepis iz RM  v SLR -  €            -  €            

Prepis rodovnika 15,82 €        22% 19,30 €        

Popravki, dopolnitve v rodovniku 8,36 €          22% 10,00 €        

Registracija  psarne 166,72 €      22% 203,40 €      

Duplikat, popravek, sprememba lastništva psarne 18,36 €        22% 22,40 €        

Mednarodno delovno potrdilo 12,54 €        22% 15,30 €        

Nostrifikacija izpita 4,18 €          22% 5,10 €          

Duplikat delovne knjižice šolanih psov 3,77 €          22% 4,60 €          

Duplikat delovne knjižice s popravki 68,85 €        22% 84,00 €        

Duplikat izkaznice "Vodnik psa spremljevalca" 12,30 €        22% 15,00 €        

Ponovna izdaja izkaznice "Vodnik psa spremljevalca" zaradi nevpisa

obstoječe številke v program Spletnik 36,89 €        22% 45,00 €        

Šampionat – tujci 20,49 €        22% 25,00 €        

Šampionati – SLO 8,20 €          22% 10,00 €        

Šampionat – za člane  članic Kinološke zveze Slovenije -  €            -  €            

Tiskovine, fotokopije / 1 kos 0,41 €          22% 0,50 €          

Pravočasno posredovana dokumentacija:

prijava paritve, vzrejni dokumenti staršev (do 20 dni po opravljeni paritvi)

Po novem načinu / 1 ogled legla

obvestilo o leglu s prilogami (starost mladičev do 20 dni)

seznam mladičev z mikročipirnimi kodami (starost mladičev do 10 tednov)

Po starem načinu (2 ogleda legla)

obvestilo o leglu s prilogami (starost mladičev do 30 dni)

seznam mladičev z mikročipirnimi kodami (starost mladičev do 10 tednov)

Pristojbine za kinološke prireditve, seminarje, tečaje idp/določajo prireditelji sami

Poštne storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije  

https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet.pdf 

https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Ceniki/Cenik-postnih-storitev-notranji-promet.pdf


STROKOVNE STORITVE
Taksa za telesno ocena 12,13 €        22% 14,80 €        

Taksa za Izredno telesno ocena  23,36 €        22% 28,50 €        

Taksa za vzrejni pregled 14,18 €        22% 17,30 €        

Taksa za izredni vzrejni pregled 28,36 €        22% 34,60 €        

Taksa za podaljšanje vzrejnega dovoljenja 14,18 €        22% 17,30 €        

Dodatna taksa na telesno oceno, vzrejni pregled in podaljšanje VD 2,54 €          22% 3,10 €          

Taksa za Izpit šolanih psov z izdajo delovne knjižice, RO izpit z izdajo delovne knjižice 22,54 €        22% 27,50 €        

Taksa za Izredni izpit šolanih psov z izdajo delovne knjižice, izredni RO izpit z izdajo delovne knjižice 45,08 €        22% 55,00 €        

Taksa za Izpit šolanih psov brez izdaje delovne knjižice, RO izpit brez izdaje delovne knjižice 19,26 €        22% 23,50 €        

Taksa za Izredni izpiti šolanih psov brez izdaje delovne knjižice,  RO izpit  brez izdaje delovne knjižice 38,52 €        22% 47,00 €        

Taksa za Izpit na tekmi šolanih psovz izdajo deloven knjižice, RO izpit z izdajo delovne knjižice 22,54 €        22% 27,50 €        

Taksa za Izpit na tekmi šolanih psov brez izdaje delovne knjižice , RO izpit  brez izdaje delovne knjižice 19,18 €        22% 23,40 €        

Taksa za Izpit reševalnega psa /vsi pred izpiti in izpiti FCI - IRO 24,59 €        22% 30,00 €        

Računalniški program SPLETNIK 90,16 €        22% 110,00 €      

Delovna knjižica za agility 20,00 €        22% 24,40 €        

Duplikat delovne knjižice za agility 10,00 €        22% 12,20 €        

Uporabnina ALGE TIMING 58,33 €        22% 71,16 €        

Prijava JH/SH 12,30 €        22% 15,00 €        

REVIJA KINOLOG
Letna naročnina za člane članic KZS – enkratno plačilo na začetku leta 22,83 €        9,5% 25,00 €        

Letna naročnina – enkratno plačilo na začetku leta 26,48 €        9,5% 29,00 €        

Letna naročnina – plačilo v dveh obrokih 29,22 €        9,5% 32,00 €        

Posamezni izvod revije 5,48 €          9,5% 6,00 €          

Oglas za leglo 1× brezplačno (1/8 s sliko) -  €            0,0% -  €            

6-predstavitev v rubriki PSARNE (1/8 s sliko) 25,00 €        22,0% 30,50 €        

SPLETNA STRAN

ZA VZREDITELJE
Letna objava (12×) oglasa v rubriki Iščete vzreditelja na spletni strani KZS 32,79 €        22% 40,00 €        

OSTALI
Objava oglasa 1 mesec 40,00 €        22% 48,80 €        

Objava oglasa 3 meseci 90,00 €        22% 109,80 €      

Objava oglasa 6 mesecev 170,00 €      22% 207,40 €      

Objava oglasa 12 mesecev 300,00 €      22% 366,00 €      

IZPLAČILA NADOMESTIL ZA STROŠKE SODNIKOV IN STROKOVNIH SODELAVCEV KZS

STROKOVNO DELO  IZVAJALCEV KINOLOŠKIH STORITEV
Za telesno ocenjevanje in vzrejni pregled po predhodni ponudbi

Za izpite šolanih psov in tekmovanja, PNZ po predhodni ponudbi

Za sojenje agility prireditev po predhodni ponudbi

Za pregled legla s strani vzrejnega referenta  cena na podlagi predhodne ponudbe

Za delo markerja na prireditvi cena na podlagi predhodne ponudbe

Za delo polagalca sledi cena na podlagi predhodne ponudbe

Za predavatelje strokovne kinološke tematike  cena na podlagi predhodne ponudbe

Delo administrativnih delavcev na prireditvah se plača po predhodnem dogovoru

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

POTNI STROŠKI - po uredbi, podlaga podpisan potni nalog

po uredbi do max 0,37 €/km

DNEVNICA - po uredbi, podlaga za izplačilo je podpisan potni nalog
neto

do 6 ur
-  €            

od 6–8 ur 7,45 €          

od 8–12 ur 10,68 €        

nad 12 ur 21,39 €        

PRENOČIŠČE, podlaga za izplačilo je podpisan potni nalog

Cenik storitev je bil potrjen na seji UO KZS dne 10. 1. 2019. 

Višina članarine za članice je bila sprejeta na  seji izredne kupščine KZS dne 3. 9. 2017.

ZA OSEBE, KI NISO ČLANICE  ČLANIC KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE, SO CENE 100 %  VIŠJE

Za vsa neto izplačila KZS obračuna in odvede davščine , ki jih zaračuna naročnikom v bruto znesku.

K nagradam je potrebno prišteti tudi morebitno kilometrino po 0,18€/KM, od katere se tudi obračunajo in odvedejo davščine.

dejanski stroški na podlagi računa - brez originalnega  računa se prenočišče ne prizna


