Komisija za izobraževanje in izpite
pri Kinološki zvezi Slovenije
Članicam Kinološke zveze Slovenije
Zadeva : Razpis izpitov – kinološki sodnik-ca za ocenjevanje dela ali zunanjosti – prvi izpit ,
kinološki sodnik-ca , ki želi razširiti svoje področje sojenja v delu ali zunanjosti pridobitev
kinološkega naziva » kinološki sodniški pripravnik za ocenjevanje dela ali zunanjosti »
Spoštovani,
Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije na podlagi Pravilnika o
izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra in
pravilnika FCI za razstavne sodnike, objavlja naslednje razpise izpitnega roka za :
A/ KINOLOŠKI SODNIK ZA OCENJEVANJE DELA ALI ZUNANJOSTI / PRVI IZPIT/
B/ KINOLOŠKI SODNIK, KI ŽELI RAZŠIRITI SVOJE PODROČJE SOJENJA V DELU ALI ZUNANJOSTI
C/ KANDIDATI, KI ŽELIJO PRIDOBITI KINOLOŠKI NAZIV » KINOLOŠKI SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZA
OCENJEVANJE DELA ALI ZUNANJOSTI«

A.
Kandidati , ki bodo izpit opravljali prvič za eno oziroma tri pasme ali ocenjevanje ene
vrste dela psov.
Prijava mora biti na originalni prijavnici , ki jo dobite na spletni strani KZS – zavihek »Komisija
za izobraževanje in izpite »
Pisni del izpita za kandidate bo predvidoma v prvi polovici oktobra 2021,/ vsebina pisnega
dela - zgodovina, literatura in upravno administrativno delovanje KZS, sodniška etika, zakon o
zaščiti živali, strokovna področja delovanja KZS s poudarkom na ocenjevanju zunanjosti,
telesna govorica psa , poznavanja psa kot živalsko vrsto in konkretno strokovno področje iz
opravljanja izpita/, zagovor pisnega dela izpita in ustni strokovni del izpita bo v drugi polovici
oktobra 2021, praktični del izpita pa po dogovoru, glede na možnosti organizacije praktičnega
dela izpita.
Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno veljavnem ceniku KZS 200,00 €./ DDV je
vračunan v ceno/.
Priloga prijavi mora biti pripravniška izkaznica , dnevnik pripravnika in originalna poročila s
stažiranj. Iz priloženega mora biti razvidno katere pse je kandidat ocenjeval in kako jih je
ocenil.
V kolikor posamezni delni zbori sodnikov za pristop k izpitu zahtevajo še dodatne pogoje,
mora tudi to biti priloga prijavi.

Priloga prijavi morata biti tudi dve fotografiji velikosti za osebni dokument.
Kandidat-ka , ki bo izpolnjeva-la pogoje, bo poleg potrditve in podatkov o izpitu, dobil-a tudi
račun s strani računovodstva KZS, za plačilo pristojbine.

B.
Kandidati, ki so že kinološki sodniki in bodo opravljali izpit z ocenjevanje zunanjosti
psov vse pasemske skupine, za dopolnitev pasemske skupine ali za opravljanje ene vrste dela
.
Prijava mora biti na originalni prijavnici , ki jo dobite na spletni strani KZS – zavihek »Komisija
za izobraževanje in izpite »
Ustni strokovni del izpita bo predvidoma konec oktobra 2021, praktični del izpita pa po
dogovoru, glede na možnosti organizacije praktičnega dela izpita.
Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno veljavnem ceniku KZS 140,00 €./ DDV je vračunan
v ceno/.
Pisni prijavi morajo biti priložena vsa potrebna dokazila, ki so predpisana v Pravilniku o
izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra.
Priloga prijavi mora biti tudi pripravniška izkaznica ,dnevnik pripravnika in poročila s stažiranj.
Iz priloženega mora biti razvidno katere pse je kandidat ocenjeval in kako jih je ocenil.
V kolikor posamezni delni zbori sodnikov za pristop k izpitu zahtevajo še dodatne pogoje,
mora tudi to biti priloga prijavi.
Kandidat-ka , ki bo izpolnjeva-la pogoje, bo poleg potrditve in podatkov o izpitu, dobil-a tudi
račun s strani računovodstva KZS, za plačilo pristojbine.
C/ KANDIDATI, KI ŽELIJO PRIDOBITI KINOLOŠKI NAZIV » KINOLOŠKI SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZA
OCENJEVANJE DELA ALI ZUNANJOSTI«
Razpis velja za kandidate, ki so se prijavili v letu 2020 ali 2021, opravili uvajalni seminar in se
izpita v prvem roku niso mogli udeležiti.
Kandidati se naj prijavijo na originalni prijavnici , ki jo dobijo na spletni KZS – zavihek »KZS«
– komisija za izobraževanje V kolikor so izpitno takso že poravnali in predložili zahtevano
dokumentacijo, naj to na prijavnici napišejo. Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno
veljavnem ceniku KZS 140,00€ / DDV je vračunan v ceno/.
Priloga prijavi morata biti tudi dve fotografiji velikosti za osebni dokument. Fotografiji prosim
trdno pripnite na prazen list papirja. Na podlagi prijav bo Komisije za izobraževanje in izpite
kandidatom, ki so se pravočasno prijavili, poslala vabilo za pisni del izpita. /vsebina pisnega
dela – kinološka zgodovina – slovenska, jugoslovanska in FCI, kinološka literatura in upravno
administrativno delovanje KZS, sodniška morala in etika, Zakon o zaščiti živali, strokovna

področja delovanja KZS s poudarkom na ocenjevanju zunanjosti, prva pomoč pri psu in
človeku, komunikacija ,poznavanja psa kot živalsko vrsto in konkretno strokovno področje iz
opravljanja izpita/,
Kandidat-ka , ki bo izpolnjeva-la pogoje, bo poleg potrditve in podatkov o izpitu, dobil-a tudi
račun s strani računovodstva KZS, za plačilo pristojbine
Komisija pisnih prijav, ki bodo prispele po roku, ne bo obravnavala, oziroma prijave, ki bodo
nepopolne, bo zavrnila.

Pisno prijavo s prilogami za opravljanje prvega izpita , širitev področja sojenja ali
pripravništva ,je potrebno poslati na naslov:
Kinološka zveza Slovenije
Komisija za izobraževanje in izpite
Zapoge 3d
1217 Vodice.
Zadnji dan za prijavo je ponedeljek, 13. september 2021 / poštni žig/
V imenu članov Komisije za izobraževanje, vsem prijavljenim kandidatkam in kandidatom,
želim uspešno opravljanje izpita.
Branko Puš
Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri KZS

