
 

RAZPIS KINOLOŠKIH PRIREDITEV 
 

Komisija za prireditve Kinološke zveze Slovenije skladno z določili statuta in pravilnika o strokovnem delu 

KZS razpisuje kinološke in državne prireditve s podelitvijo kandidatur za leto 2020 in mednarodne 

prireditve za leto 2022. 

Kandidate za organizacijo posameznih kinoloških prireditev prosimo, da pri prijavi za naslednje leto 

upoštevajo pravilo, da se prireditve ocenjevanja zunanjosti praviloma organizirajo v soboto, nedeljo ali ob 

praznikih, prireditve v delu ob sobotah ali nedeljah, izpiti ali specialna tekmovanja pa so lahko tudi v 

petek popoldan. Pri tem naj kandidati upoštevajo vsa določila, ki so navedena v pravilniku o strokovnem 

delu KZS (93. člen – 103. člen), ter že potrjeni koledar za leto 2020/2021.  

Organizatorji prireditev morajo upoštevati, da se na dan državne/mednarodne prireditve ne sme 

odvijati nobena prireditev iste vrste.  

 

 Kandidati za tekme v agilityju prijavijo svoje prireditve v program prireditev KZS in na naslov:  

agility.komisija@gmail.com. Po usklajevanju na Komisiji za agility bo Komisija za prireditve ažurirala 

datume v koledarju prireditev.  

 

 Kandidati za tekmovanja športnih šolanih psov prijavijo svoje prireditve v program prireditev KZS in na 

naslov:  solanje.komisija@kinoloska.si. Po usklajevanju na Komisiji za šolanje bo Komisija za 

prireditve ažurirala datume v koledarju prireditev. 

Vse kandidate za prireditve prosimo, da do:      15. septembra 2019 

prijavijo vse kinološke prireditve na internetnem naslovu http://prireditve.kinoloska.si/admin.   

V prilogi je seznam že potrjenih državnih in mednarodnih prireditev za leti 2020 in 2021. 

Če imate kakršnokoli vprašanje, vas prosimo, da nas pokličete: lovsko področje Aleksandra Dajčar – tel. 

041 875 234, ostala področja Tadej Nagode – tel. 041 350 770. 

Opozarjamo vse kandidate, da morajo vsako spremembo ali odpoved prireditve pravočasno 

sporočiti  na naslov komisije. 

 

Lep kinološki pozdrav! 

                     Aleksandra Dajčar 

predsednica Komisije za prireditve KZS   

Poslano:       

- vsem članicam KZS  
- UO KZS 
- komisiji za strokovna vprašanja 
- vsem državnim vzrejnim komisijam 

 

Priloge: 

• načrt prireditev 2020 in 2021 

 

Zapoge,19.8.2019 
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