
 

 

 

Komisija za izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije objavlja 

RAZPIS IZPITNEGA ROKA ZA POLAGALCE SLEDI I in II 

Razpisujemo izpite za polagalce sledi I in polagalce sledi II.  

Izpit bo v soboto, 2. julija 2016. Ob 07,30 uri bo pisni del in ob 10,30 uri praktični del.  

O kraju in času bodo prijavljeni pravočasno obveščeni. 

Za tehnično izvedbo izpitov je Komisija pooblastila Komisijo za šolanje psov pri KZS. 

 

Pristojbina za pristop k izpitu znaša 70,00€ (DDV je vračunan v ceno). 

Kopija plačila ali naročilnica društva/kluba mora biti priloga prijavi. 

 

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

s pripisom «izpit za polagalca sledi« 

Številka računa: SI56 0201 0001 5148 456 NLB d.d.  

Pri plačilu obvezno navedite sklic: 00 30002-592 

 

Pogoji za pristop k izpitu  :  

POLAGALEC SLEDI I   

- Starost najmanj 18 let  

- Opravljen vsaj izpit B-BH ali FPr 1 

- Da je obiskoval seminar za polagalce sledi organizirane v okviru KZS 

- Soglasje matičnega društva 

- Poravnano izpitno takso 

/ poleg pisnega dela izpita, bo težišče preizkusa namenjeno praktičnemu delu – polaganju 

sledi po programih IPO II in III / 

 

POLAGALEC SLEDI II 

- Starost najmanj 18 let   

- Opravljen vsaj mednarodni izpit IPO I ali FPr 3 

- Da je obiskoval seminar za polagalce sledi v okviru KZS 

- Soglasje matičnega društva 

- Poravnano izpitno takso 

- / poleg pisnega dela izpita, bo težišče preizkusa namenjeno praktičnemu delu – polaganju 

vseh sledi po programih IPO / 

 



 

 

Zgoraj napisane pogoje , je 12. maja 2015 na predlog Komisije za izobraževanje in izpite, 

potrdila Komisija za strokovna vprašanja pri KZS in veljajo za vse, ki boste pristopili k 

izpitu v junijskem roku. 

 

Pisni prijavi morajo biti priložena vsa potrebna dokazila.  

 

Pisno prijavo s prilogami in potrdilom o plačilu je potrebno poslati na naslov: 

 

Kinološka zveza Slovenije 

Komisija za izobraževanje in izpite 

»prijava za polagalca sledi« 

Zapoge 3d 

1217 Vodice. 

 

Zadnji dan za prijavo je ponedeljek, 20. junij 2016 / poštni žig/ 

 

 

Vsem kandidatom želimo uspešen preizkus znanja. 

 

Brane Puš l.r. 

Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri 

Kinološki zvezi Slovenije 

 

 

 

Ljubljana, 02.06.2016 

 

 

 

Priloga : prijavnica 

  

 

 



 

 

                                                    

PRIJAVNICA ZA PRISTOP K  IZPITU ZA PRIDOBITEV KINOLOŠKEGA NAZIVA 

» POLAGALEC SLEDI « 

Spodaj podpisani-a se prijavljam izpit za pridobitev gornjega kinološkega naziva. 

Priimek in ime  

Rojen-a  

Naslov /  kraj ali ulica/  

Poštna številka in kraj  

Dokončana stopnja izobrazbe  

Znanje tujih jezikov  

Telefon                                       / mobi : 

E- pošta  

Prijavljam se na izpit za / obkroži/ 

Polagalec sledi I Polagalec sledi II 

 

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. alinea 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 : 

                                                                               

____________________ 

Obvezne priloge:  

- fotokopija dokazila o opravljenem izpitu 

- fotokopija plačila ali naročilnica društva / kluba 

- soglasje društva / kluba  


