
SKND – SLOVENSKI KLUB ZA NEMŠKE DOGE 
Vzrejna komisija 
 
 

RAZPISUJE JESENSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI  
IN VZREJNI PREGLED – 10. OKTOBER 2015 

 
Slovenski klub za nemške doge organizira v soboto, 10. oktobra 2015 vzrejni pregled z 
ocenjevanjem zunanjosti na vadišču Kinološkega društva Domžale, s pričetkom ob 10.00 
uri. 
 
Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti: 

1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. original in kopija rodovnika. Uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR. Psi 

morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko; 
3. veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 2015. 

Nečlani KZS plačajo dvojno pristojbino; 
4. najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev. 

 
Za vzrejni pregled potrebujete: 

1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih; 
3. original in kopija rodovnika;  
4. psi morajo biti čipirani v deželi izvora in imeti čitljivo tetovirno številko, če jo pes ima; 
5. originalna vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes/psica že ima; 
6. fotokopija telesne ocene (če jo pes že ima). Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo 

psi/psice s telesno oceno najmanj DOBRO (3). Oceno zunanjosti lahko pes pridobi 
neposredno pred vzrejnim pregledom. 

7. original in kopija izvida obveznega slikanja kolkov in komolcev; 
8. najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 18 mesecev. Samica ima lahko prvo 

leglo po izpolnjenem 24 mesecu starosti; 
9. veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 2015. 

Nečlani KZS plačajo dvojno pristojbino; 
 

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren 
lastnik. 
 
Plačilo vzrejnega pregleda, telesne ocene oziroma podaljšava vzrejnega dovoljenja se 
obvezno predhodno  izvede na račun Slovenski klub za nemške doge, Trg svobode 21, 2390 
Ravne na Koroškem, SI56 0487 0000 1671 689. Prosimo, da ob plačilu navedete tudi 
ustrezno oznako namena plačila. 
 
Cenik storitev za člane KZS (nečlani plačajo 100 % višje pristojbine) 

 redni vzrejni pregled - 20,40 EUR – oznaka namena plačila »VP« 
 redna telesna ocena -17,90 EUR – oznaka namena plačila »TO« 
 podaljšava vzrejnega pregleda 20,40 EUR – oznaka namena plačila »podaljšava« 
 izredni vzrejni pregled 37,70 EUR – oznaka namena plačila »IVP« 



 izredna telesna ocena 32,70 EUR – oznaka namena plačila »ITO« 
V primeru, da psa prijavljate na vzrejni pregled in telesno ocenjevanje, pod namen plačila 
vpišite »VP+TO« 
V primeru izrednih vzrejni pregledov, vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, 
izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški) nosi 
lastnik psa. 
 
Prijave na vzrejni pregled ali telesno ocenjevanje pošljite najkasneje do 7. oktobra 2015 na 
naslov: KZS, Miroslav Zidar, Zapoge 3 d, 1217 Vodice 
ali e-naslov: info@kinoloska.si 
 
K prijavi obvezno priložite: izpolnjen vzrejni list, kopijo potrdila o plačilu, razločno in 
berljivo obojestransko fotokopijo rodovnika, za vzrejni pregled  tudi kopijo telesne ocene 
(če jo pes že ima), kopijo rezultata slikanja kolkov in komolcev pooblaščene veterinarske 
fakultete. Če boste telesno oceno želeli pridobiti na dan vzrejnega pregleda, to pripišite na 
prijavo. 
Vzrejni list vam je razpolago na spletni strani KZS: http://www.kinoloska.si/obrazci 
 
Posebno obvestilo: vse vzreditelje obveščamo, da najmanj 10 dni pred planirano paritvijo,  
pošljejo kopijo rodovnika predlaganega izbranega samca vzrejni komisiji v potrditev. 
 
 

http://www.kinoloska.si/obrazci

