Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije na podlagi
Pravilnika o izobraževanju, preverjanju znanja, imenovanju in napredovanju
kinološkega kadra
organizira
IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA PRIDOBITEV KINOLOŠKEGA NAZIVA
«VZREJNO TETOVIRNI REFERENT«
Razpisujemo seminar za vzrejne tetovirne referente.
Dvodnevni seminar bo organiziran v januarju 2017. O kraju in času bodo kandidati po
mailu obveščeni 15 dni pred izvedbo.
Izpit za pridobitev kinološkega naziva »vzrejno tetovirni

referent« bo organiziran

konec aprila ali v začetku maja 2017.
Pri pisni prijavi naj kandidati priložijo dokazila upoštevajoč določila 151. člena Pravilnika
o strokovnem delu I. poglavje, točka 2, 3 in 4., oziroma morajo imeti naslednje pogoje
in dokazila za pristop
-

kinološki sodnik za ocenjevanje zunanjosti z vzrediteljsko prakso najmanj 5 legel
ali

-

kinološki sodnik za ocenjevanje zunanjosti, dr. vet. medicine z najmanj 3 letno
prakso v zdravstvenem varstvu malih živali ali

-

veterinarski tehnik z vzrediteljsko prakso najmanj 5 legel in 10 letno prakso v
zdravstvenem varstvu malih živali ali

-

vzreditelj z vsaj 10 letno vzrediteljsko prakso 5 / petih /legel

V pristojbini je upoštevan dvodnevni seminar, gradivo in izpit.
Pristojbina za seminar in izpit je 148 € / DDV je že vključen v ceno/
Kopija plačila mora biti priloga prijavi.
Pristojbino nakažite na račun Kinološke zveze Slovenije, Zapoge 3d, 1217 Vodice,
s pripisom «seminar in izpit za vzrejnega – tetovirnega referenta«
Številka računa SI56 0201 0001 5148 456 / NLB d.d./

ali

Si56 3300 0000 5111 697 / Hypo bank d.d./
Pri plačilu navedite sklicno številko 10000-00032

Na podlagi sklepa Komisije za izobraževanje in izpite, bomo kandidatom, ki so se
pravočasno prijavili in

priložili popolno dokumentacijo poslali pisna vabila z

urnikom seminarja.
Pisno prijavo s prilogami je potrebno poslati na naslov:
Kinološka zveza Slovenije
Komisija za izobraževanje in izpite
Zapoge 3d
1217 Vodice.
Zadnji dan za prijavo je sobota,17. december 2016 / 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
Priloga - prijavnica

PRIJAVNICA ZA PRIDOBITEV KINOLOŠKEGA NAZIVA
»VZREJNO TETOVIRNI REFERENT«
Spodaj podpisani-a se prijavljam na izpit za pridobitev naziva »vzrejno tetovirni referent« za psamo/e_________________________________
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
Prilagam zahtevane dokumente:
(

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Potrdilo o plačilu pristojbine
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

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

NE
NE
NE
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 ___________________________________

Potrdilo matičnega društva, kluba, LKD-ja
Članica Kinološke zveze Slovenije ___________________________________
/ društvo, klub, LKD, pasemski klub/ potrjujemo, da je / priimek in ime /
____________________________ član naše organizacije in ga prijavljamo na
seminar in izpit za vzrejnego tetovirnega referenta .
Kraj in datum _____________________

žig

______________________
/ podpis odgovorne osebe /

