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Komisija za izobraževanje in izpite

Spodnja Slivnica, 05.10.2020

pri Kinološki zvezi Slovenije
Članicam Kinološke zveze Slovenije
Zadeva : Razpis izpitov za kinološki strokovni kader, ki je obiskoval izobraževanje v
letu 2020.
Spoštovani,
V nadaljevanju imate pogoje za različne kinološke nazive, za katere se je letos
izvajalo izobraževanje. Za prijavo na izpit lahko uporabljate samo priloženo
prijavnico, ki ji morate pri prijavi priložiti vsa zahtevana potrdila. Prijavnica najdete
tudi na spletni strani KZS, zavihek Komisija za izobraževanje in izpite.
Pisni del izpita bo predvidoma 23. ali 24. oktobra, zavisi od števila prijavljenih in
trenutne zdravstvene situacije v državi.
Prijave

s prilogami ste dolžni

poslati po pošti do srede, 14. oktobra 2020 /

poštni žig / na naslov Kinološka zveza Slovenije, Komisija za izobraževanje in
izpite, Zapoge 3d, 1217 Vodice , izpit za strokovni kader.
Prijavnici priložite priporočilo društva/ kluba/ LKD –ja in dokazila, ki so navedena pri
vsakem kinološkem nazivu. / podčrtano /
Komisija za izobraževanje in izpite se bo z drugimi strokovnimi komisijami sestala v
petek, 16. oktobra 2020, pregledala vse prijave in na podlagi popolnih prijav napravila
razpored pisnega dela izpita. Kraj , časovni razpored in imena posameznih kandidatov
bodo na spletni strani KZS objavljeni v 19. oktobra 2020 po 10 uri.
Za vse, ki bodo uspešni na pismenem delu izpita, bo praktični del izpita organiziran
31. oktobra na prostoru KD Celje v Lokrovcu.. Razpored kandidatov bo objavljen na
spletni strani KZS v sredo, 25. oktobra 2020.
Zadnji dan za prijavo je sreda, 14. oktober 2020.

D. Nazivi za področje šolanja Rally Obedience in pogoji za pristop k izpitu
a / Vodja osnovne vrste RO je polnoletna oseba.
Za pridobitev naziva mora kandidat-ka izpolniti naslednje pogoje:
-

aktivnost ter članstvo v društvu ali klubu, ki je član KZS (soglasje društva/kluba
mora biti priloga prijavi na izpit,

-

izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti izpit B-Bh, / kopija dokazila je
priloga prijavi /

-

izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti izpit RO-II, / kopija dokazila je
priloga prijavi /

-

obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu in
zajema poznavanje teoretičnega in praktičnega dela v začetnem tečaju šolanja
psov,
b / Vodja šolanja RO je polnoletna oseba.

-

Za pridobitev naziva mora kandidat-ka izpolniti naslednje pogoje:
aktivnost ter članstvo v društvu ali klubu, ki je član KZS (soglasje društva/kluba
mora biti priloga prijavi na seminar),

-

obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu in
zajema poznavanje teoretičnega in praktičnega dela v nadaljevalnem tečaju šolanja
psov,

-

pridobiti naziv „Vodja osnovne vrste RO”, / kopija izkaznice mora biti priloga
prijavi/

-

izšolati vsaj enega psa in z njim uspešno opraviti izpit RO-IV, / kopija dokazila je
priloga prijavi /
Nazivi za področje šolanja športnih psov in pogoji za pristop k izpitu

-

Za vse navedene nazive velja, da mora biti soglasje in potrdilo o aktivnosti v
društvu/klubu priloga prijavi na izpit . Lahko je na istem dokumentu. Članice lahko
tui prijavijo več članov na enem dokumentu.

-

Za spodnje nazive bodo za pristop k izpitu veljali navedeni pogoji , za dodelitev
naziva pa bodo kandidati morali opraviti teoretični in praktični preizkus znanja
pred komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS.
a / vodja vrste osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- starost najmanj 18 let

- aktivnost v društvu ali klubu
- s svojim psom opravljen IPS B- BH” / upoštevali se bodo tudi izpiti lavine in
ruševine 1/ / dokazilo mora biti priloga prijavnici/
- soglasje matičnega društva
b / vodja osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- starost najmanj 18 let
- aktivnost v društvu ali klubu
- opravljen višji izpit IPO/IGP 1 ali da je kot vodja šolanja pripravil v zadnjih treh
letih tri pse za višji izpit / upoštevali se bodo tudi izpiti ruševine in lavine 2//
dokazilo mora biti priloga prijavnici/
- soglasje matičnega društva
c / vodja višje stopnje šolanja
- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- eno leto nosilec naziva "vodja osnovnega šolanja" / dokazilo - kopija izkaznice z
nazivi mora biti priloga prijavnici/
- opravljen višji izpit IPO/IGP 3 / dokazilo mora biti priloga prijavnici/
- soglasje matičnega društva
d / marker osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- starost 18 let
- soglasje matičnega društva
e / marker
- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- da ima opravljen izpit za »markerja osnovnega šolanja«, / dokazilo - kopija
izkaznice z nazivi mora biti priloga prijavnici/
- da je aktivno markiral v tečaju osnovnega šolanja vsaj eno leto, / navedeno na
soglasju društva /
- soglasje matičnega društva
Pogoji, vrsta in stopnja strokovne usposobljenosti za pridobitev kinološkega
naziva – Inštruktor za šolanje lovskih psov 1. stopnje
Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS je decembra 2019 skupaj s
takratno Komisijo za šolanje lovskih psov pripravila pogoje za pristop k izpitu in
spremembo naziva, saj smo za Delni zbor sodnikov lovcev pripravili celo vrsto
predlogov za spremembo PSD-ja in Pravilnika o izobraževanju . Predlogi bi

morali biti predstavljeni konec marca na Zboru lovskih sodnikov, vendar je
pandemija vse to preprečila. Zato ostajamo pri pogojih v razpisu, ki je bil
predstavljen 1. marca na predavanju in na podlagi VII/B PSD-ja , podpoglavje
IV/2 – »inštruktor za šolanje lovskih psov I. stopnje«

-

Pogoji za prijavo na izpit:
da je polnoletna oseba,

-

da je vodnik lovskega psa
-

zaradi pandemije so letos odpadle vse mednarodne lovske preizkušnje v državi,
oziroma so rangirane kot državne, , zato se skladno s sklepom delnega zbora
sodnikov za ptičarje, dopolni kriterij za dosego pogojev naziva "vodnik lovskega
psa",in sicer:

-

VODNIK PSA PTIČARJA OZIROMA PSA PRINAŠALCA je oseba:

-

· ki je izšolala vsaj enega psa in z njim dosegla na mednarodni tekmi I. nagradni
razred , oziroma opravila vsestransko uporabnostno preizkušnjo (VUP)

-

· ali ki je izšolala najmanj dva psa in z njima dosegla na državni tekmi en I. in en II. n
agradni razred

-

· ali ki je izšolala tri pse in jih vodila na lokalni tekmi ter z njimi dosegla en I. in dva
II. nagradna razreda.

-

da je član kinološke organizacije članice KZS (potrdilo o članstvu)

-

da predloži priporočilo matične kinološke organizacije o aktivnosti v članici

-

da je delal-a kot pomočnik inštruktorja ali vršilec dolžnosti vodje osnovne vrste./
potrdilo/
Agility
a / Inštruktor za agility nižje stopnje
Za pridobitev naziva mora kandidat/-ka izpolniti naslednje pogoje:

-

Polnoletnost.

-

Aktivnost in članstvo v društvu ali klubu, ki je član KZS (soglasje društva/kluba
mora biti priloga prijavi na seminar),

-

izšolati vsaj enega psa do nivoja A2

-

obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu

-

opraviti teoretični in praktični preizkus znanja pred komisijo za izobraževanje in
izpite pri KZS.

b / Inštruktor za agility višje stopnje
Za pridobitev naziva mora kandidat/-ka izpolniti naslednje pogoje:
-

Polnoletnost.

-

Aktivnost in članstvo članstvo v društvu ali klubu, ki je član KZS (soglasje
društva/kluba mora biti priloga prijavi na seminar),

-

izšolati vsaj enega psa do nivoja A3

-

obiskovati ustrezen seminar, ki ga je organizirala KZS po predpisanem programu

-

opraviti teoretični in praktični preizkus znanja pred komisijo za izobraževanje in
izpite pri KZS.

-

NAČIN PLAČILA IZPITNE TAKSE
Cena izpita je 80€, / DDV je vračunan v ceno / tisti, ki kandidirate za
dva naziva, pa je cena drugega izpita 50€

-

Ob prijavnici mora biti priložena kopija plačila ali naročilnica članice KZS.

Številka računa:SI56 0201 0001 5148 456 / Nlb d.d. ali
SI56 0510 0801 5987 920 / ABANKA
Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko 10002-00418
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na izobrazevanje.kzs@gmail.com
In še posebno obvestilo : zaradi pandemije je bilo veliko kinoloških prireditev
odpovedanih ali prestavljenih in tako posamezni kandidati niso uspeli pridobiti
načrtovane pogoje za pristop k izpitu.
Kandidati lahko pristopijo k izpitu, vendar morajo do konca leta 2020 poslati
manjkajoči-e pogoj-e in naziv se jim bo priznal, v nasprotnem pa se naziv ne bo
podelil. Na prijavnici naj navedejo, da bodo manjkajoče dokazilo pridobili do konca
leta.
V imenu Komisije za izobraževanje in izpite pri KZS , vam želim obilo uspeha pri
pridobivanju enega izmed navedenih kinoloških nazivov.

Ostanite zdravi,

Branko Puš
Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije

PRIJAVNICA NA IZPIT ZA PRIDOBITEV KINOLOŠKEGA STROKOVNEGA
NAZIVA
Spodaj podpisani-a podajam prijavo na izpit za pridobitev kinološkega strokovnega naziva
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

Želim si pridobiti strokovni kinološki naziv:

Kinološki naziv
Drugi kinološki naziv
Prilagam dokumente:
(ustrezno obkrožite črko
pred dokumentom, ki ga
prilagate vlogi, oziroma
dopišite druga dokazila, ki
jih prilagate)

Napiši naziv kot je naveden v razpisu:
Napiši naziv kot je naveden v razpisu:

a/_______kopija plačila________________________________________________
b/_____potrdilo – priporočilo društva/ kluba / LKD-ja____________
c. /___________________________________________________________________

Potrditev prilog:
(IZPOLNI KzI KZS)
DA
NE
DA
DA
DA

_
d/_______________________________________________________________________

DA
_e/_______________________________________________________________________

DA

DA

Manjkajoče dokazilo bom dostavil-a do konca leta

da

NE
NE
NE
NE

f/________________________________________________________________________
g/_______________________________________________________________________

NE

NE

ne

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 ___________________________________

