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Na podlagi 42. elena Statuta Kinoloske zveze Slovenije je Upravni odbor Kinoloske zveze Slovenije na svoji 
6. seji, dne 16. 07. 2019 izdal sklep 0 imenovanju Komisije za kinoloska priznanja, ki bo svoje delo 
opravljala po navedenem pravilniku. 

PRAVILNIK 0 KINOLOSKIH PRIZNANJIH 

KAZALO 
1. SPLOSNE DOLOCBE 1. - 6. clen 
2. KINOLOSKA PRIZNANJA 7. 14. clen 
3. POGOJI ZA PODELITEV KINOLOSKIH PRIZNANJ 15. - 20. Clen 

4. PODELJEVANJE KINOLOSKIH PRIZNANJ 21. - 23. clen 
S. DELO KOMISIJE ZA KINOLOSKA PRIZNANJA 24. - 28. Clen 
6. NALOGESTROKOVNESLUZBE 29. - 30. clen 
7. KONCNE DOLOCBE 31. 33. clen 

1. SPLOSNE DOLOCBE 
1.Clen 

Kinoloska zveza Slovenije ( v nadaljevanju: KZS ) podeljuje kinoloska priznanja za aktivno delo v organih 
zveze in za aktivno delo v drustvih in klubih, ki so njene Clanice. 

2.clen 
KZS podeljuje kinoloska priznanja posameznikom in pravnim osebam za uspehe pri vzrejanju, solanju in 
razstavljanju psov, za organizacijska in publicisticna dela in za dela, ki so trajno koristna za razvoj 
kinologije v R. Sloveniji. 

3. clen 
Kinoloska priznanja potrjuje Upravni odbor KZS ( v nadaljevanju: UO KZS ) na podlagi predloga Komisije 
za kinoloska priznanja. Komisija za kinoloska priznanja objavi javni poziv v skladu s predpisi 0 javnih 
razpisih na svoji spletni strani in v glasilu Kinolog. 

4. clen\ 
Izbiro prispelih predlogov za kinoloska priznanja opravi Komisija za kinoloska priznanja; predlog 
posreduje UO KZS za dokoncni sprejem. 

S. clen 

Kinoloska priznanja se vroca obslove~tI1ostihha zborih clank KZS, 


6. Clen 
Kinoloska priznanja nosijo nosild :teh priznanjna levistrani suknjica in to ob pomembnih kinoloskih 
manifestacijah. 

2. KINOLOSJ{A.PRIZNANJA 
7.clen 


Kinoloska priznanja so: 


• srebrni znak za kinoloske zasluge, 

• zlati znak za kinoloskezasluge, 
• red za kinoloske zasluge druge stopnje, 
• ted za kinoloske zasluge prve stopnje. 

8.clen 
Kinoloska priznanja morajo biti ostevilcena in to vsaka vrsta znaka in vsaka vrsta reda s svojo stevilko. 
Stevilka mora biti vtisnjena na zadnji strani znaka ali reda nad sponko, pod njo je kratica KZS. Opremljena 
morajo biti z listino. Na vsaki listini mora biti kratka KZS, ime in priimek prejemnika oz. ime pravne osebe 
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nosilea kinoloskega priznanja, stevilka kinoloskega priznanja, namen podelitve, datum podelitve ter zig 
KZS. Potrdilo 0 izdaji srebrnega in zlatega znaka morata vsebovati podpis sekretarja/ke KZS, reda za 
kinoloske zasluge pa tudi podpis predsednika KZS. 

9.Clen 
SREBRNI ZNAK za kinoloske zasluge ima obliko elipse v razmerju 3 x 2,5 em. Zgoraj je lovorjev venee, ki 
ima na vsaki strani po sest listov, pod veneem je glava nemskega pticarja, kraskega ovcarja in istrskega 
gonica. Pod glavami je zeleno polje. V traku je kratiea KZS in pod njo besedi »za zasluge«. Venee, glave, 
obris traku, crke in rob zelenega polja so posrebreni. 

10Ben 
ZLATI ZNAK za kinoloske zasluge je enak srebrnemu. Venee, glave, obris traku, crke in rob zelenega polja 
so pozlaeeni. 

lUlen 
RED ZA KINOLOSKE ZASLUGE DRUGE STOPNJE ima obliko pokoncne elipse v razmerju 5 x 4 em. Znak je 
posrebren. V sredini od leve proti desni je obesen lovski rog. Nad njim je upodobljen istrski gonic, pod 
njim pa lovska torbiea. Nizje so vpisane besede »Red za kinoloske zasluge". V ozadju so veje listovea in 
smrekovine. Red obdaja okvir. 

12.clen 
RED ZA KINOLOSKE ZASLUGE PRVE STOPNJE je enak redu za kinoloske zasluge druge stopnje. Znak, crke 
in rob so pozlaceni. 

13.clel1 
Poleg navedenih priznanj lahko posameznik ali organizacija prejme tudi: 
VALVASORJEVO SPOMINSKO MEDALJO, ki je namenjena fizienim in pravnim osebam za izjemne uspehe v 
vzreji, solanju, organizaeiji prireditev na teritoriju driave ali druge posebne zasluge za razvoj in delo v 
kinologiji ter v materialnih in humanitarnih dejavnostih. Medalja je okrogle oblike. 

14Ben 
Kinolosko priznanje DIPLOMA ZA USPESNEGA VZREDITELJA je namenjena tistim vzrediteljem, lastnikom 
psarn in clanom clanie KZS, ki so s svojo dolgoletno vzrejo prispevali k izjemni kvaliteti ( v zunanjosti ali v 
delu) potomeev dolocene lovske ali sportne pasme. Diploma je A4 formata, zgoraj je logo KZS. 

3. POGOJI ZA PODELITEV KINOLOSKIH PRIZNANJ 
15.clen 

Srebrni znak za kinoloske zasluge KZS podeljuje osebam, ki najmanj pet (5) let uspesno vzrejajo ali solajo 
pse, dosegajo uspeilne rezultate na rq:zstavah, preizkusnjah ali na tekmovanjih 5 psi ali vee let uspesno 
delajo na organizaeijskem oz. strokovnempodrocju vkinoloskih organizacijah, clanieah KZS. 

16.clen . 
Zlati znak za kinoloske zasluge KZSpodeljuje osebam, kimajmanj deset (10) let uspesno vzrejajo ali solajo 
pse, vec let aktivno sodelujejo na strokovnem aU organizacijskem podrocju, na kinoloskih prireditvah, 
vodijo solanje in delajo v kinoloskih organizacijah, &nicahRZS. 

1].clen 
Red za kinoloske zasluge druge stopl1je KZS podeljuje osebam, kiv kinoloskih organizacijah, clanicah KZS 
delajo najmanjpetnajst (15) let V tetn casusouspesni kinoloski delavci v drustvih / klubihj organih KZS, 
opravljajopomembneil1 odgovornefunkcije, 50 aktivni in uspesni pri: organiziranju kinotoskih priredItev 
ali da 5 publicisticnim delom uspesno propagirajo kinolosko kulturo, pomagajo 5 tem izobrazevati Ijudi ali 
so opravili delo, ki se pozitivno odraza na dolgorocnem kinoloskem razvoju v R. Sloveniji. 

18.clen 
Red za kinoloske zasluge prve stopnje KZS podeljuje osebam, ki so zasluzni za dela trajne vrednosti na 
organizacijskem, strokovnem, humanitarnem ali publicisticnem podrocju v R. Sloveniji ali v tujini in so 
aktivni kinoloski delavci najmanj dvajset (20) let. 
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19.elen 
Valvasorjevo spominsko medaljo lahko KZS podeli brez vrstnega reda posameznikom, organizacijam, 
ustanovam ali zavodom, kateri so pripomogli k izjemnim uspehom kinologije v R. Sloveniji ali v tujini. 

20.clen 
Enako lahko KZS podeli brez vrstnega reda tudi Diplomo za uspesnega vzreditelja. 

4. PODELJEVANJE KINOLOSKIH PRIZNANJ 
21.clen 

Kinoloska priznanja, medalje in diplome podeljuje predsednik Komisije za priznanja KZS ali predsednik 
predlagatelj clan ice KZS. Podeljuje se jih na obcnih zborih, kinoloskih prireditvah ali ob pomembnih 
dogodkih na slovesten nacin. 
Vsa kinoloska priznanja se pod eli lahko Ie na podlagi kriterijev, ki so doloceni v tem pravilniku. Vsa 
priznanja morajo biti opremljena z listino ( razen diplome za uspesnega vzreditelja ), s katero vsak nosilee 
kinoloskega priznanja dokazuje lastnistvo. 
Pri podelitvi priznanja red a za kinoloske zasluge druge oz. prve stopnje se odlikovaneu vroci tudi ustrezen 
znak ( gIej 12. oz. 13. clen ). 

22.cIen 
Kinoloska priznanja se podeljujejo po vrstnem redu in sieer: prvie srebrni znak, drugie zlati znak, tretjic 
red druge stopnje in cetrtie red prve stopnje. 
Predlaganemu kandidatu se ne more podeliti priznanje preko vrstnega reda visjega in ne enakega dvakrat, 
kar pa ne velja za Valvasorjevo spominsko medaljo in Diplomo za uspesnega vzreditelja. 

23.elen 
Pri podeljevanju kinoloskih priznanj je potrebno upostevati casovni razmak, ki mora biti dye leti med 
znakoma, tri leta med znakom in redom druge stopnje in pet let med redoma. Navedeni razmak ne velja za 
Valvasorjevo spominsko medaljo in ne za Diplomo za uspesnega vzreditelja. 
Delo kandidata za kinolosko priznanje mora bili koristno za kinolosko organizaeijo. Kandidat ne sme biti v 
diseiplinskem postopku, ne proli njemu izrecen pravnomocni disciplinski ukrep, pray tako pa tudi ne v 
postopku za kaznivo dejanje, ali da je na prestajanju kazni zaradi protipravne dejavnosti. 

5. DELO KOMISIJE ZA KINOLOSKA PRIZNANJA 
24.clen 

Komisija opravlja svoje delo na sejah. Ima predsednika .in se toliko clanov kolikor jih doloca statut KZS. 
Sklepe sprejema z veeino glasov prisomih clanov in sieer tako, da njen predsednik glasuje vedno zadnji. 

25.clen 
Komisija prouei vsak prispeli predlog zapodelitev vseh kinoloskih priznanj, ki mora bili podpisan in 
zigosan. Utemeljitev predloga mora primerjati s pogoji za podelitev, ki jih doloea ta pravilnik. 0 potrditvi 
ali zavrnitvi predloga pisno obvestiti predlagatelja,. 

26.Clen 
Komisija bo obravnavala prispele Pliedloge Stirikratv telmcemletu. Predloge za vsa kinoloska priznanja 
morajo drustva I kluhi I organizacije - clanice KZS poslati na obrazeu, ki je objavljen na spletni strani KZs 
in sicer do petega dne v trmnesecju: do 5~ marea, do 5. jun1ja, do 5. septembra in do 5. deeembra tekoeega 
leta. Komisija bo vsako tromesecje pregledala vloge in potrdila alizavrnila prispele vloge. Vloge za 
podelitev vseh kinoloskih priznanj, ki bodo prispele izven navedenega roka, bo Komisija obravnavala Ie 
izjemoma. 

27.clen 
Predloge za podelitev vseh kinoloskih priznanj, ki jih komisija zavrne zaradi neupostevanja kriterijev, 
mora komisija utemeljiti pisno. Proti sklepu komisije se predlagatelj lahko pritozi v osmih dneh, steto od 
dneva prejema pisnega sklepa 0 zavrnitvi na UO KZS, ki dokoncno odloCi 0 pritozbi. 
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28.Clen 
Komisija sprejema in obravnava Ie pisne predloge na predpisanem obrazcu v rokih, ki so navedeni v 26. 
clenu. Predlog podelitve vseh kinoIoiikih priznanj Iahko predIagajo Ie cianice KZS. 

6.NALOGESTROKOVNESLUZBE 
29.cIen 

Strokovna sIuzba KZS vodi pregled 0 podeljenih vseh kinoIoiikih priznanjih. Po potrditvi UO KZS jih mora 
odposlati predlagateljem z vso potrebno dokumentacijo oz. se s predlagateljem dogovoriti 0 nacinu 
vrocitve le-teh. Imenski abecedni seznam mora vsebovati ime in priimek nosilca priznanja, rojstni datum 
oz. ime pravne osebe, vrsto priznanja, prediagatelja in leta podelitve. 

30.clen 
Strokovna sluzba mora pravocasno poskrbeti za izdelavo in nabavo vseh kinoloskih priznanj. Stroske v 
zvezi s prejiinjim odstavkom krije KZS. Seznam vseh nosilcev vseh kinoloskih priznanj konec tekocega leta 
pripravi Komisija za kinoloiika priznanja, strokovna sluzba pa poskrbi za javno objavo. 

7.KONCNE DOLOCBE 
31.Clen 

Razlagalec dolocb tega pravilnika je Komisija za kinoloiika priznanja. Ta sprejema tudi vse predloge in 
pobude za njihove spremembe ali dopolnitve. 

32.clen 
S sprejemom tega Pravilnika, prenehajo veljati vsi Pravilniki 0 kinoloskih priznanjih ali odlikovanjih, ki so 
hili do tega datuma sprejeti. 

33.clen 
Pravilnik je s sklepom iitev. 5.4-22/2020 potrdil UO KZS na svoji 22. seji, ki je bila 18.02.2020 in pricne 
veljati osmi dan po potrditvi; objavi se ga na spletni strani KZS in v reviji Kinolog. 

Darko GROSELJ 
predsednik Komisije za kinoloska priznanja predsedni, 

.....~~......... .. 
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