
 

 

RAZPIS KINOLOŠKIH PRIREDITEV 

Komisija za prireditve Kinološke zveze Slovenije skladno z določili statuta in pravilnika o strokovnem delu 

KZS razpisuje kinološke prireditve za leto 2017, državne prireditve s podelitvijo kandidatur za leto 

2018 in mednarodne prireditve za leto 2019. 

Kandidate za organizacijo posameznih kinoloških prireditev prosimo, da pri prijavi za naslednje leto 

upoštevajo pravilo, da se prireditve ocenjevanja zunanjosti praviloma organizirajo v soboto, nedeljo ali ob 

praznikih, prireditve v delu ob sobotah ali nedeljah, izpiti ali specialna tekmovanja pa so lahko tudi v 

petek popoldan. Pri tem naj kandidati upoštevajo vsa določila, ki so navedena v pravilniku o strokovnem 

delu KZS (93. člen – 103. člen), ter že potrjeni koledar za leto 2017/18. 

Lovske prireditve v delu lahko organizirajo samo LKD, VK in pasemski klubi za lovske pasme, kateri imajo 

koncesijo za vzrejo. 

Organizatorji prireditev morajo upoštevati, da se na dan državne/mednarodne prireditve ne sme 

odvijati nobena prireditev iste vrste.  

Članice Kinološke zveze Slovenije, ki izpolnjujejo vse pogoje, lahko kandidirajo za organizacijo naslednjih 

prireditev: 

MEDNARODNE PRIREDITVE 

Kandidate za mednarodne prireditve ocenjevanja zunanjosti kot tudi dela prosimo, da prijavijo svoje 

prireditve za leto 2019 (izjemoma bomo upoštevali kandidature prireditev za leto 2018!). 

Okvirni načrt mednarodnih prireditev za leto 2019, ki upošteva regionalno in tudi vsebinsko 

usklajenost: 

1. mednarodne prireditve – CACIB: 
 januar 
 februar 
 april 
 maj 
 junij 
 september 
 oktober 
 november 

2. mednarodna tekmovanja – CACIT/CACIL, CACIAg: 
 marec 
 april 
 maj 
 september 
 oktober 
 november 

 

Komisija bo preučila poročila delegatov vseh dosedanjih mednarodnih in državnih prireditev ter njihove 

ugotovitve upoštevala pri dodelitvi organizacije prireditve za leta 2017, 2018 in 2019. 

 



 

 

Minimalno število prijavljenih psov za dodelitev koncesije organizatorjem mednarodne razstave CACIB je 

600, za državne razstave pa 250 prijavljenih psov na prireditvi v preteklem letu. Ta omejitev pa ne velja za 

razstave lovskih pasem psov. 

DRŽAVNE PRIREDITVE 

so izključno tiste prireditve, na katerih se podeljujejo kandidature (CAC SLO, CACT SLO, CACL SLO, 

itd.); to so razstave vseh pasem psov, razstave psov lovskih pasem, državna tekmovanja šolanih 

psov, državna tekmovanja v coursingu, državna tekmovanja v agility-ju in tekmovanja v delu psov 

lovskih pasem. Če članica na svoji prireditvi ne namerava podeljevati kandidatur, je ne sme 

imenovati državna prireditev. 

1. VZREJNI PREGLEDI 

imajo rang državne prireditve; na teh prireditvah se ne podeljuje nobenih nazivov niti kandidatur. Te 

prireditve lahko prijavijo le pasemski klubi, ki jim je KZS podelil koncesijo za vzrejo, in državne vzrejne 

komisije. V okviru te prireditve lahko kandidati prijavijo tudi ocenjevanja zunanjosti – telesne preglede za 

svoje pasme. 

2. VZREJNE PREIZKUŠNJE 

so prav tako v rangu državnih prireditev; prijavijo jih lahko pasemski klubi, državne vzrejne komisije in 

LKD-ji. Te prireditve naj bi se praviloma odvijale v obdobju september – november. 

3. SPECIALNE RAZSTAVE 

so državne prireditve, ki jih lahko organizirajo pasemski klubi le za svoje pasme. Na teh prireditvah se 

poleg kandidatur (CAC SLO, R. CAC SLO, ...) lahko podeljuje tudi naziv Klubski prvak. Omejitev ne velja, v 

kolikor želi članica organizirati le klubsko specialko, brez podeljevanja naziva CAC SLO. 

Vsaka članica (pasemski klub) lahko letno organizira dve specialni razstavi z nazivom CAC za pridobitev 

naziva Slovenski prvak v lepoti ali Razstavni prvak v lepoti, način organizacije pa se prepušča samostojni 

odločitvi pasemskega kluba. Izbirajo lahko med naslednjimi možnostmi: 

A) 2 x letno pasemski klub samostojno organizira specialno razstavo. V tem primeru zanjo veljajo ista 

določila in pristojbine kot za državno razstavo; 

B) 2 x letno pasemski klub organizira specialno razstavo v okviru državne ali mednarodne razstave. Klub 

sam izbere organizatorja in z njim sklene dogovor o medsebojnem sodelovanju (finančne in logistične 

postavke); 

C) 1 x letno pasemski klub samostojno organizira specialno razstavo, 1 x letno v okviru državne ali 

mednarodne razstave. Klub sam izbere organizatorja in z njim sklene dogovor o medsebojnem 

sodelovanju. V tem primeru je pasemski klub dolžan poravnati pristojbino KZS samo za samostojno 

organizirano specialno razstavo. 

Specialno razstavo lahko organizira izključno pasemski klub, ki je član KZS. V primeru obstajanja sekcije in 

pasemskega kluba ima pravico do organizacije specialne razstave pasemski klub. Za  pasme, ki niso 

pokrite s pasemskimi klubi ali v primeru, ko se pasemski klub odpove organizaciji specialne razstave, 

organizacijo prevzame KZS. 

 

 



 

Organizatorji, ki se bodo odločili za varianto B ali C, morajo z izbranim prirediteljem skleniti dogovor o 

medsebojnem sodelovanju, ki mora poleg splošnih, vsebovati tudi  točen dogovor o razdelitvi 

stroškov/prihodkov razstave ter poteku organizacije specialke. 

V primeru, da želi članica kandidirati za specialno razstavo v okviru druge članice (CAC v okviru CACIB-a), 

mora vlogi priložiti soglasje glavnega organizatorja, pod pokroviteljstvom katerega,  bo imela svojo 

prireditev. Take razstave se lahko odvijajo v času glavne prireditve ali po zaključku slednje. 

Organizacija specialnih razstav za nemške ovčarje je mogoča le s soglasjem KDNOS. Prijave za samostojne 

specialne razstave za pasmo nemški ovčar ne bomo upoštevali, če kandidacijski vlogi ne bo priloženo 

soglasje KDNOS. 

REGIONALNE PRIREDITVE 

so tiste prireditve, ki so po značaju enake kot lokalne. Na teh prireditvah se ne podeljuje nobenih 

kandidatur, lahko pa se podelijo različni nazivi. Bodočim kandidatom za državne prireditve predlagamo, 

da najprej organizirajo vsaj eno tovrstno prireditev in šele nato kandidirajo za organizacijo prireditve 

državnega značaja. 

LOKALNE PRIREDITVE so: 

- ocenjevanja zunanjosti, 

- specialne razstave, na katerih se ne podeljuje kandidatur,  

- klubske razstave (brez podeljevanja kandidatur), 

- revije psov, 

- lovske preizkušnje, 

- tekmovanja lovskih psov, 

- tekmovanja reševalnih psov, 

- uporabnostne preizkušnje,  

- PNZ, ki jih lahko organizirajo le lovska kinološka društva. 

 

TEKME V AGILITYJU 

so praviloma ob sobotah in/ali praznikih; lahko so dvo ali večdnevne. V poletnem času pa lahko 

organizirajo popoldanske/večerne tekme pod reflektorji.  

V dogovoru s Komisijo za agility naprošamo vse organizatorje, da prireditve v agilityju prijavijo direktno 

na naslov: agility.komisija@gmail.com. 

TEKMOVANJA ŠPORTNIH ŠOLANIH PSOV 

so praviloma ob sobotah, nedeljah in/ali praznikih; lahko pa so tudi dvodnevna. Te prireditve so: 

- izpiti šolanih psov športnih pasem, 

- tekmovanja psov v sledenju, 

- tekmovanja v rally obediencu ter 

- turnirji šolanih psov. 

Organizatorji prijavljajo te prireditve direktno Komisiji za šolanje KZS  na naslov: 

solanje.komisija@kinoloska.si.  
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ROK IN NAVODILA ZA PRIJAVO 

Vse kandidate prosimo, da svoje vloge pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov komisije: 

prireditve@kinoloska.si ali pa v pisni obliki na sedež Kinološke zveze Slovenije. Prijavnica je priloga 

dopisu.  

Rok zadnje prijave je 1. oktobra 2016. 

Prijavnic, ki ne bodo izpolnjene v celoti in prijavnic, ki bodo prispele po tem datumu, NE BOMO 

upoštevali!  Izjema je Komisija za reševalne pse KZS, ki mora poslati seznam svojih prireditev najkasneje 

do januarja 2017. 

V prilogi je seznam že potrjenih državnih in mednarodnih prireditev za leti 2017 in 2018. Kandidati za 

prireditve morajo upoštevat seznam pri načrtovanju kinoloških prireditev. V primeru, da bodo prireditve 

nižjega značaja prijavljene na isti termin kot državne in mednarodne prireditev v priloženem 

seznamu, komisija takšnih prijav prireditve ne bo upoštevala.  Če bo prijavljenih več istovrstnih 

prireditev na isti termin, bo komisija pozvala kandidate, da določijo druge termine, oz. bo izvedla 

usklajevanje. Pri usklajevanju imajo prireditve višje pomembnosti – značaja prednost pred prireditvami 

nižje pomembnosti – značaja. 

Za vsako spremembo, ki jo bodo organizatorji želeli opraviti po končanem usklajevanju, bomo 

skladno s sklepom UO KZS 14/4-2016, z dne 17.2.2016, organizatorju pred popravkom koledarja 

zaračunali takso v višini 15 EUR. Sprememba bo objavljena po plačilu takse. 

Potrjeni koledar vseh prireditev za leto 2017 bo po končanem usklajevanju objavljen v revijah Kinolog in 

Lovec ter na spletni strani KZS. 

Če imate kakršnokoli vprašanje, vas prosimo, da nas pokličete: lovsko področje Jožef Verčko – tel. 068 166 

863, ostala področja Tadej Nagode – tel. 041 350 770. 

Opozarjamo vse kandidate, da morajo vsako spremembo ali odpoved prireditve sporočiti 

pravočasno na naslov komisije. 

Lep kinološki pozdrav! 

Jožef Verčko l.r. 

podpredsednik Komisije za prireditve KZS 

poslano:       

- vsem članicam KZS  
- UO KZS 
- komisiji za strokovna vprašanja 
- vsem državnim vzrejnim komisijam 

 

Priloge: 

• prijavnica prireditve 

• plan prireditev 2017 in 2018 

 

Zapoge, 01. 09. 2016 
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