
OSNOVA DDV SKUPAJ
Pristojbina za agility na psa‐na podlagi sodniškega poročila 5,41 € 22% 6,60 €
Pristojbina za vzrejni pregled na psa 2,54 € 22% 3,10 €
Pristojbina za telesno oceno na psa 2,43 € 22% 2,96 €
Sodniška pristojbina za kinološke sodnike in pripravnike 50,00 € 0% 50,00 €
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 €
Ponovna uvrstitev za kinološke sodnike na sodniško listo do 5 let neaktivnosti 73,77 € 22% 90,00 €

Ponovna uvrstitev za kinološke sodnike na sodniško listo  nad 5 let neaktivnosti 163,93 € 22% 200,00 €

Izpit za vodjo kroga ali zapisnikar  30,00 € 22% 36,60 €
Izpit za vzrejnega referenta 30,00 € 22% 36,60 €
Pristojbina po psu za državne razstave / CAC 2,95 € 22% 3,60 €
Pristojbina po psu za mednarodne razstave s takso FCI / CACIB 5,00 € 22% 6,10 €
Pavšalna pristojbina za specialne razstave 104,18 € 22% 127,10 €
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 €
Pristojbina za ostale prireditve brez naziva CAC / vzrejne  in regionalne razstave ter 
ostale prireditve brez naziva CAC

137,54 € 22% 167,80 €

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

Pristopnina v KZS – odloča skupščina KZS 1.050,00 € 0% 1.050,00 €
Članarina KZS – odloča skupščina KZS 350,00 € 0% 350,00 €

OSNOVA DDV SKUPAJ
Prijava legla 12,54 € 22% 15,30 €
Osebna knjižica psa 2,87 € 22% 3,50 €
Rodovnik 20,16 € 22% 24,60 €
Kraški ovčar ‐  brezplačni rodovniki in prijave na razstave            ‐  €             ‐  €
Koroški žigec ‐ brezplačni rodovniki in prijave na razstave            ‐  €             ‐  €
Izvozni /export rodovnik 29,51 € 22% 36,00 €
Duplikat rodovnika 23,36 € 22% 28,50 €
Vpis v slovensko rodovno knjigo 31,72 € 22% 38,70 €
Ponoven vpis v slovensko rodovno knjigo 31,72 € 22% 38,70 €
Sprememba lastništva psa 16,72 € 22% 20,40 €
Izpis iz slovenske rodovne knjige 18,36 € 22% 22,40 €
Kodri prepis iz RM  v SLR            ‐  €             ‐  €

Cenik Kinološke zveze Slovenije

ADMINISTRATIVNO STROKOVNE STORITVE

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

*Sestavni del cene letne članarine in sodniške pristojbine je brezplačno prejemanje revije Kinolog; DDV je obračunan po davčnih predpisih 
RS.



Popravki, dopolnitve v rodovniku 8,36 € 22% 10,00 €
Registracija  psarne 204,92 € 22% 250,00 €
Duplikat, popravek, sprememba lastništva psarne, sprememba imena 40,98 € 22% 50,00 €
Mednarodno delovno potrdilo 12,54 € 22% 15,30 €
Nostrifikacija izpita/delavnega potrdila za psa 4,92 € 22% 6,00 €
Duplikat delovne knjižice šolanih psov 4,10 € 22% 5,00 €
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

40,98 € 22% 50,00 €

Šampionat 40,98 € 22% 50,00 €
Šampionat – za člane  članic Kinološke zveze Slovenije 12,30 € 22% 15,00 €
Šampionat – mladi up 12,30 € 22% 15,00 €
Poštne storitve se zaračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenije  
https://www.posta.si/zasebno‐site/Documents/Ceniki/Cenik‐postnih‐storitev‐notranji‐pr
omet.pdf 

OSNOVA DDV SKUPAJ
Telesna ocena 20,49 € 22% 25,00 €
Izredna telesna ocena  24,59 € 22% 30,00 €
Vzrejni pregled 24,59 € 22% 30,00 €
izredni vzrejni pregled 32,79 € 22% 40,00 €
podaljšanje vzrejnega dovoljenja 16,39 € 22% 20,00 €
Izpit šolanih psov z izdajo delovne knjižice, RO izpit z izdajo delovne knjižice 24,59 € 22% 30,00 €
Izredni izpit šolanih psov z izdajo delovne knjižice, izredni RO izpit z izdajo delovne 
knjižice

49,18 € 22% 60,00 €

Izpit šolanih psov brez izdaje delovne knjižice, RO izpit brez izdaje delovne knjižice 20,49 € 22% 25,00 €

Izredni izpiti šolanih psov brez izdaje delovne knjižice,  RO izpit  brez izdaje delovne 
knjižice

45,08 € 22% 55,00 €

Izpit na tekmi šolanih psov z izdajo delovne knjižice, RO izpit z izdajo delovne knjižice 24,59 € 22% 30,00 €

Izpit na tekmi šolanih psov brez izdaje delovne knjižice , RO izpit  brez izdaje delovne 
knjižice

20,49 € 22% 25,00 €

Izpit reševalnega psa /vsi pred izpiti in izpiti FCI ‐ IRO 24,59 € 22% 30,00 €
Pristojbina za KZS KzŠ 4,10 € 22% 5,00 €
Računalniški program SPLETNIK 90,16 € 22% 110,00 €
Delovna knjižica za agility 20,49 € 22% 25,00 €
Duplikat delovne knjižice za agility 11,48 22% 14,00 €
Uporabnina ALGE TIMING 58,33 € 22% 71,16 €
Prijava JH/SH 12,30 € 22% 15,00 €

OSNOVA DDV SKUPAJ
Letna naročnina za člane članic KZS 23,81 € 5% 25,00 €
Letna naročnina za nečlane 27,62 € 5% 29,00 €
Posamezni izvod revije 5,71 € 5% 6,00 €

REVIJA KINOLOG 

STROKOVNE STORITVE

* 5% DDV velja od 1.1.2020 dalje



Mali oglasi do 15 besed 20,00 € 22% 24,40 €
Mali oglasi od 16 do 25 besed 25,00 € 22% 30,50 €
Mali oglasi od 26 do 30 besed 30,00 € 22% 36,60 €
Mali oglasi za vsako nadaljnjo besedo 0,50 € 22% 0,61 €
celostranski oglas (v 3 zaporednih izdajah) ‐  v notranjosti revije, platnice izključene 360,00 € 22% 439,20 €
celostranski oglas (posamezna izdaja) ‐ v notranjosti revije, platnice izključene 180,00 € 22% 219,60 €
polovični oglas (v 3 zaporednih izdajah)‐  v notranjosti revije, platnice izključene 210,00 € 22% 256,20 €
polovični oglas (posamezna izdajah)‐ v notranjosti revije, platnice izključene 96,00 € 22% 117,12 €
četrtinski glas (v 3 zaporednih izdajah)‐ v notranjosti revije, platnice izključene 150,00 € 22% 183,00 €
četrtinski glas (posamezna izdaja)‐  v notranjosti revije, platnice izključene 60,00 € 22% 73,20 €
osminka (v 3 zaporednih izdajah) ‐ v notranjosti revije, platnice izključene 54,00 € 22% 65,88 €
osminka (posamezna izdaja)‐  v notranjosti revije, platnice izključene 30,00 € 22% 36,60 €

Spletna stran KZS (slovenska ali angleška stran)* naročila na sekretarkzs@kinoloska.si

spletna pasica na www. kinoloska.si (750 x 150 px) – 3 meseci 140,00 € 22% 170,80 €
spletna pasica na www. kinoloska.si (750 x 150 px) – 6 mesecev 260,00 € 22% 317,20 €
spletna pasica na www. kinoloska.si (750 x 150 px) – 12 mesecev 440,00 € 22% 536,80 €
*KZS si prdržuje pravico da nperimerne pasice, brez razlage, ne objavi. Na slovenski strani se objavlja na spodnji pasici. 

OSNOVA DDV SKUPAJ
Video seminarji ‐ seminarji na daljavo 5,74 22% 7,00 €

OSNOVA DDV SKUPAJ
Za telesno ocenjevanje in vzrejni pregled 40,98 € 22% 50,00 €
Za izpite šolanih psov in tekmovanja, PNZ 40,98 € 22% 50,00 €
Za sojenje agility prireditev 40,98 € 22% 50,00 €
Za pregled legla s strani vzrejnega referenta 8,20 € 22% 10,00 €
Za delo markerja na prireditvi 24,59 € 22% 30,00 €
Za delo polagalca sledi 16,39 € 22% 20,00 €
Izpiti in tekmovanja reševalnih psov 40,98 € 22% 50,00 €
Dodatek za reševalne in lavinski izpiti 13,94 € 22% 17,00 €
Za predavatelje strokovne kinološke tematike/ na uro 16,39 € 22% 20,00 €
Delegat KZS ‐ CAC razstava/državna tekma 32,78 € 22% 40,00 €
Delegat KZS ‐ CACIB razstava/mednarodna tekma 40,98 € 22% 50,00 €

Višina članarine in pristopnine za članice je bila sprejeta na skupščine KZS  dne 30.01.2021.

Cenik storitev je bil potrjen na seji 60. redni seji UO KZS dne 24.11.2021 in se uporablja od 13.12.2021 dalje.

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

Oglaševanje v reviji Kinolog                                                                                                                                   
*naročila na 'glasilo.kinolog@kinoloska.si'

IZPLAČILA NADOMESTIL ZA STROŠKE SODNIKOV IN STROKOVNIH SODELAVCEV KZS

SEMINARJI


