
 

 

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 

RAZPIS IZPITNEGA ROKA ZA PRIDOBITEV KINOLOŠKEGA NAZIVA 

»KINOLOŠKI SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZA OCENJEVANJE ZUNANJOSTI ALI 

DELA« 

 

A. PRIPRAVLJALNI SEMINAR ZA SODNIŠKE PRIPRAVNIKE 

Pripravljalni seminar za kandidate za sodniške pripravnike bo predvidoma v prvi 

polovici  marca 2017. Seminar bo trajal dva dni. Cena seminarja bo podana 

naknadno in bo odvisna od števila udeležencev. 

Da se seminar in izpiti izvedejo, mora biti prijavljeno najmanj 5 kandidatov. 

B. IZPIT ZA KINOLOŠKEGA SODNIŠKEGA PRIPRAVNIKA 

Po opravljenem seminarju, bodo kandidati lahko pristopili k opravljanju izpita za 

sodniškega pripravnika. Pisni del izpita za sodniškega pripravnika bo organiziran 

najkasneje 30 dni po izobraževanju. Datum izpita bo določen na podlagi dogovora 

z vsemi udeleženci.  

 

Pristojbina za pristop k izpitu je po trenutno veljavnem ceniku KZS 73,20€ 

/ DDV je vračunan v ceno/. Kopija plačila mora biti  priloga prijavi. 

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

s pripisom «kinološki sodniški pripravnik- izpit« 

 

Številka računa SI56 0201 0001 5148 456 / NLB d.d./ ali 

                        Si56 3300 0000 5111 697 / Hypo bank d.d./  

 

Pisni prijavi je potrebno priložiti vse potrebno kar zahteva  Pravilnik o 

izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju kinološkega kadra, 

poglavje »Pripravništvo za kinološke sodnike« s poudarkom na zahtevah  9. in 10. 

člena . 

 

V kolikor posamezni delni zbori sodnikov za pristop k pripravništvu zahtevajo še 

dodatne pogoje, mora to biti priloga prijavi. 

 



 

 

Na podlagi prijav bo Komisije za izobraževanje in izpite kandidatom, ki so se 

pravočasno prijavili in   predložili vso zahtevano dokumentacijo, poslala vabilo za  

pripravljalni seminar.  

 

Pisno prijavo s prilogami in kopijo plačila je potrebno poslati na naslov: 

Kinološka zveza Slovenije 

Komisija za izobraževanje in izpite 

Zapoge 3d 

1217 Vodice. 

 

Zadnji dan za prijavo je ponedeljek,20. februar 2017 / poštni žig/ 

 

 

Vsem kandidatom želimo prijetno  počutje na seminarju in uspešen   preizkus 

znanja. 

 

Brane Puš l.r. 

Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri 

Kinološki zvezi Slovenije 

  



 

 

                                        

PRIJAVNICA   ZA PRIDOBITEV NAZIVA  

»KINOLOŠKI SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZA OCENJEVANJE DELA ALI ZUNANJOSTI« 
 
Spodaj podpisani-a se prijavljam na izpit za pridobitev naziva »Kinološki sodniški pripravnik«: 

 

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 postati kinološki sodniški pripravnik/-ca za : (vpiši pasmo-e, oziroma vrsto dela) 

 

Ocenjevanje zunanjosti  

Ocenjevanje dela  

Prilagam dokumente: 
(ustrezno obkrožite črko pred dokumentom, 
ki ga prilagate vlogi oziroma dopišite druga 
dokazila, ki jih prilagate, predvsem dokazila 
o pogojih, ki jih zahtevajo posamezni delni 
zbori sodnikov) 

 
 
a. dokazilo o petletnem delovanju v kinološki organizaciji 
b. potrdilo o plačilu prijave za izpitne takse 
c. priporočilo matične organizacije 
d. dokazilo o najmanj srednješolski izobrazbi 
e. dokazilo o funkciji vodje kroga ali zapisnikarja  - vsaj 5x / velja 

za kandidate za ocenjevanje zunanjosti/ 
f. druga dokazila: (po 10 členu Pravilnika o izobraževanju mora kandidat/-ka izpolnjevati 

tudi vsa druga določila iz tega pravilnika, ter predložiti ustrezna dokazila) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

DA  NE 

DA  NE 

DA  NE 

DA  NE 

DA  NE 

Dokumentacija potrjena s strani Komisije za izobraževanje:  
Datum: __________________    Podpis predsednika komisije:__________________________________________ 

 

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 ___________________________________ 

 


