
 

 

Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije objavlja 

RAZPIS IZPITNEGA  ROKA ZA KINOLOŠKE SODNIKE  
 

A/ RAZPIS IZPITNEGA  ROKA ZA KINOLOŠKE SODNIKE  

Razpisujemo izpite za kinološke sodnike: 

 

1. Za kandidate, ki bodo izpit opravljali prvič za eno oziroma tri pasme ali ocenjevanje ene 

vrste dela psov 
 

Pisni del izpita za kandidate bo predvidoma konec februarja ali v začetku marca 2015, zagovor 

pisnega dela izpita v drugi polovici marca, praktični del izpita pa po dogovoru, glede na možnosti 

organizacije praktičnega dela izpita. 

 

Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno veljavnem ceniku KZS 140,30€ (DDV je vračunan v 

ceno). Kopija plačila mora biti  priloga prijavi. 

 

Pristojbino nakažite na račun Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, s pripisom 

»izpit za kinološkega sodnika«. 

Številka računa  SI56 0201 0001 5148 456 (NLB d.d.)  ali SI56 3300 0000 5111 697 (Hypo 

bank d.d.) 

Sklic: 00-10011 

 

2. Za kandidate, 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 

 

Strokovni pisni del bo v začetku marca, zagovor strokovnega pisnega dela v drugi polovici marca 

in praktični del izpita (v kolikor ga pravila zahtevajo) pa po dogovoru, glede na možnosti 

organizacije praktičnega dela izpita. 

  

Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno veljavnem ceniku KZS 73,20€ (DDV je vračunan v 

ceno). Kopija plačila mora biti  priloga prijavi. 

 

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 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. 

 

Na podlagi sklepa Komisije za izobraževanje in izpite, bomo kandidatom, ki so se s popolno vlogo 

pravočasno prijavili in bodo izpolnjevali predpisane pogoje za pristop k izpitu, poslali pisna vabila 

z urnikom izpitov. 

 

Pristojbino nakažite na račun Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice, s pripisom 

»izpit za kinološkega sodnika«. 

Številka računa  SI56 0201 0001 5148 456 (NLB d.d.)  ali SI56 3300 0000 5111 697 (Hypo 

bank d.d.) 

Sklic: 00-10012 

 

 

Pisno prijavo s prilogami in potrdilom o plačilu pošljite na  naslov: 



 

 

Kinološka zveza Slovenije 

Komisija za izobraževanje in izpite 

Zapoge 3d 

1217 Vodice. 

 

Zadnji dan za prijavo je petek,30. januar 2015 (poštni žig). 
 

Vsem kandidatom želimo uspešen preizkus znanja. 

 

Brane Puš l.r. 

Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri 

Kinološki zvezi Slovenije 


