Razpis Komisije za izobraževanje in izpite – Strokovni kader 2020
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA ZA PODROČJE ŠOLANJA PSOV
RAZLIČNIH KINOLOŠKIH ZVRSTI in SEMINAR ZA VODJE KROGA IN
ZAPISOVALCE

-

Z združitvijo enega dela izobraževanja strokovnega kadra smo predvsem želeli združiti
splošni del za vse kinološke poklice in s tem doseči enotno izobraževanje in seveda
tudi poceniti ta prvi del izobraževanja. Ta del bo na sporedu 29. februarja in v
nedeljo 1. marca 2020 v Grosuplju. Letos se nam bodo pridružili tudi kolegi lovci in
predavanja se bodo udeležili tudi kandidati za pridobitev naziva »kinološki sodniški
pripravnik za ocenjevanje dela ali zunanjosti«
Cena za posameznega udeleženca skupinskega teoretičnega dela izobraževanja 29.
februarja in v nedeljo 1. marca 2020 je 69,50€ /56,97 + DDV / za oba dneva skupaj
.
NOVO – NAČIN PLAČILA TEČAJNINE
Strokovne komisije, ki sodelujejo pri izobraževanju,so se odločile za naslednji način
plačevanja:
Ko bodo zbrane vse prijave, bo računovodstvo KZS poslalo skupen račun članici KZS
glede na posamične prijave njenih članov . Račun bo zajemal tečajnine za splošni
strokovni del in celoten praktični del seminarja. Članice boste račun lahko plačale v
treh obrokih, zadnji obrok najkasneje do 10. junija 2020.
Elektronska prijavnica bo na voljo na spletni strani Kinološke zveze Slovenije ,
zavihek »KZS« - Komisija za izobraževanje in izpite in bo aktivirana od 7. januarja
2020 dalje.
Prijavnica bo aktivna do 15. februarja, ko je zadnji dan za prijavo.
ELEKTRONSKA PRIJAVNICA kliknite za dostop do prijavnice
Ostale razpisane pogoje za udeležbo na seminarju/ priporočilo društva/kluba/LKD-ja
in dokazila o pogojih/naj kandidati prinesejo s seboj prvi izobraževalni dan v soboto,
29. februarja 2020.
Na spletni strani KZS bo v ponedeljek,24. februarja 2020 objavljen točen čas pričetka
predavanja, urnik predavanj za oba dneva, možnost prenočišč, prehrane, ..
Posamezne strokovne komisije v slučaju majhnega števila prijavljenih, ne bodo
izvedle seminarja. Prijavljene bomo pravočasno obvestili.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na izobrazevanje.kzs@gmail.com

Zadnji dan za prijavo je SOBOTA, 15. februar 2020 do 24 ure.
Dvodnevno predavanje bo vsebovalo: Zgodovina slovenske kinologije, Prva
pomoč pri psu in človeku, Morala in etika, Komunikacija med ljudmi – vodenje
skupine odraslih učencev, Pes kot živalska vrsta, bolezni, prehrana, Temeljni
akti KZS, Zakon o zaščiti živali s poudarkom na hišnih živalih, Poznavanje
telesne govorice psov, Predstavitev praktičnega dela izobraževanja in izpita.
Po teoretičnem splošnem delu, se bodo predavanja razdelila na praktični del glede
na področje uporabnosti in bodo trajala do začetka junija. Planirani so trije ali štirje
praktični izobraževalni dnevi, glede na zahteve strokovnih komisij.
Cena posameznega seminarja je odvisna od števila udeležencev in bo postavljena
po prijavah. Cena posameznega praktičnega dneva je predvidena okoli 60€ / DDV
bo vključen v ceno /
Izpiti so planirani v septembru - začetek septembra pisni del in konec septembra
praktični del izpita.
V nadaljevanju imate navedene vse nazive, ki si jih bodo slušatelji lahko pridobili in
pogoje za pristop k izpitu

D. Nazivi za področje šolanja športnih psov in pogoji za pristop k izpitu
-

Za vse navedene nazive velja, da mora biti soglasje društva/kluba priloga prijavi na
prvi seminar, oziroma dostavljeni prvi izobraževalni dan..
Za spodnje nazive bodo za pristop k izpitu veljali navedeni pogoji , za dodelitev
naziva pa bodo kandidati morali opraviti teoretični in praktični preizkus znanja pred
komisijo za izobraževanje in izpite pri KZS.
a / vodja vrste osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- starost najmanj 18 let
- aktivnost v društvu ali klubu
- s svojim psom opravljen IPS B- BH” / upoštevali se bodo tudi izpiti lavine in
ruševine 1/
- soglasje matičnega društva
b / vodja osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- starost najmanj 18 let
- aktivnost v društvu ali klubu
- opravljen višji izpit IPO/IGP 1 ali da je kot vodja šolanja pripravil v zadnjih treh letih
tri pse za višji izpit / upoštevali se bodo tudi izpiti ruševine in lavine 2
- soglasje matičnega društva
c / vodja višje stopnje šolanja
- udeležba na seminarju

- aktivnost v društvu ali klubu
- eno leto nosilec naziva "vodja osnovnega šolanja"
- opravljen višji izpit IPO/IGP 3
- soglasje matičnega društva

d / marker osnovnega šolanja
- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- starost 18 let
- soglasje matičnega društva
e / marker
- udeležba na seminarju
- aktivnost v društvu ali klubu
- da ima opravljen izpit za »markerja osnovnega šolanja«,
- da je aktivno markiral v tečaju osnovnega šolanja vsaj eno leto,
- soglasje matičnega društva
f / polagalec sledi I
- starost najmanj 18 let
- opravljen vsaj izpit B-BH ali FPr 1
- udeležba na seminarju
- soglasje matičnega društva
g / polagalec sledi II
- starost najmanj 18 let
- opravljen vsaj mednarodni izpit IPO/ IGP I ali FPr 3
- udeležba na seminarju
- soglasje matičnega društva

