
                                                                                                                                                                   

                                                 

Kinološka zveza Slovenije                                                        Vodice, 20.05.2020 

Komisija za izobraževanje in izpite  

Zapoge 3d, 1217 Vodice 

 

Zadeva : novi termini izobraževanja  strokovnega kadra v letu 2020 

 

Pozdravljeni, 

 

Vsem nam so poznane težave, ki smo jih imeli s pandemijo. Upam, da se je 

situacija toliko umirila, da  bomo zopet sproščeno zaživeli in se med drugim 

ukvarjali tudi s kinologijo. 

Virus nam je pomešal vse plane in termine glede izobraževanja, s strokovnimi 

komisijami pa smo se ta teden dogovorili o nadaljnjem izobraževanju strokovnega 

kadra. Datumi so novi, kot tudi večina  lokacij izobraževanja. Za podrobnosti ali 

nejasnosti se obrnite na odgovorne predsednike posameznih  strokovnih komisij. 

Novi termini pa so: 

Komisija za šolanje športnih psov  

- Vodje šolanja, vodje vrst, vodje višje stopnje šolanja 

Lokacija:  Slovenska Bistrica - ŠKD Akademija za pse 

31.5.2020 -  1.termin 

13-14.6.2020  - 2. in 3 .termin 

Na spletni strani Komisije za šolanje boste našli razpored po skupinah in navodilo, 

kako do poligona 

Športnim kinologom se bodo te tri termine pridružili tudi lovski kolegi, ki bodo imeli 

zadnji izobraževalni dan iz lovske tematike v začetku julija in bodo o kraju in času 

osebno obveščeni . 



 

 

Markerji 

Lokacija: Domžale - KD Domžale 

13. 6.sobota – 1.termin 

27.6. sobota. - 2 .termin 

11.7. sobota -  3. termin 

Pričetek delavnega dne  ob 8 uri 

 

Polagalci sledi  

1. Termin - petek, 29. maj ob 18 uri / predavalnica Krajevne skupnosti 

Spodnja Slivnica pri Grosuplju / 

2. Termin - sobota 6. junij  ob 08,45 uri / zbor pred predavalnico 

Ostala dva termina po dogovoru 

 

RO 

1. Termin 6.6. -  od 9.  do 13 ure  - / predavalnica Krajevne skupnosti 

Spodnja Slivnica/ 

- Za ostale  termine s praktičnim delom  se bodo udeleženci dogovorili na 

koncu prvega termina 

 

AG 

- Komisija za Agility bo kandidate osebno obvestila o kraju in datumu  

izvedbe  seminarja. 

 

Kandidati za  pridobitev naziva » kinološki sodniški pripravnik« 

- nedelja , 31. maj  2020 – pričetek ob 9. uri  do 17 ure / predavalnica 

Spodnja Slivnica/. Kandidati naj ne pozabijo na drugi del plačila 

uvajalnega seminarja.  

 



Vodje kroga in zapisnikarji 

- nedelja 7. junij – ob 9 uri – kraj bo na spletni strani objavljen do 

3.6.2020 

 

Cena posameznega izobraževalnega dne se ni spremenila in  ostane enaka kot 

je bila prvotno napisana za posamezno  področje izobraževanja. 

Za vse dodatne informacije se obrnite na predsednike strokovnih komisij ali 

na spodaj podpisanega na izobrazevanje.kzs@gmail.com. 

Predvideni izpitni roki v septembru ostajajo  vsaj za enkrat nespremenjeni. 

Razpis izpitov bo objavljen na spletni strani KZS do 20. julija in poslan tudi 

vsem članicam KZS. 

Ker  je obvestilo o spremembi terminov izobraževanja poslan tudi na naslove 

vseh  članic KZS, vas naprošam da svoje člane, ki ste jih poslali na 

izobraževanje, obvestite o nadaljevanju izobraževanja. 

 

V imenu Komisije za izobraževanje in izpite pri KZS , vam želim uspešno 

izobraževanje, prijeten dopust in ostanite zdravi. 

 

Branko Puš 

Predsednik Komisije za izobraževanje in izpite pri  

Kinološki zvezi Slovenije  

 

- spletna stran KZS 

- vse članice KZS 
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