
 

 VZREJNI PREGLED IN OCENA ZUNANJOSTI 

 

Obveščamo vas, da bo jesenski vzrejni pregled in ocena zunanjosti Slovenskega 

kluba za velike pasme in molose v soboto, 24.10.2020 s pričetkom ob 10. uri na 

poligonu Kinološkega društva Domžale.  

 

Potrebni dokumenti in pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu: 

 

 veljaven rodovnik KZS oz. obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih (original); 

 fotokopija rodovnika (obojestransko - vidno mora biti ime lastnika); 

 izvid slikanja kolkov (vse pasme v delokrogu SKPVM, razen za pasmo 

 angleški  buldog); 

 fotokopija telesne ocene slovenskega sodnika oz. iz specialke SKVPM 

 (najmanj  ocena "dobro" - v primeru, če jo pes/psica še nima, se jo 

 opravi pred samim  vzrejnim pregledom); 

 veljavna članska izkaznica z nalepko KZS za leto 2020;  

 knjižica o cepljenju;  

 potrdilo o plačilu;  

 prosim, da k navedenim dokumentom priložite tudi izpolnjen obrazec 

 “vzrejni list”, ki ga najdete na povezavi: http://www.kinoloska.si/obrazci  

 

Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na vzrejnem pregledu je 15 mesecev.  

 

Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na oceni zunanjosti je 9 mesecev. 

V primeru, če želite opraviti samo ocenjevanje zunanjosti, potrebujete 

naslednje dokumente: 

 veljaven rodovnik KZS oz. obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih (original); 

 fotokopija rodovnika (obojestransko - vidno mora biti ime lastnika); 

 veljavna članska izkaznica z nalepko KZS za leto 2020;  

 knjižica o cepljenju;  

 potrdilo o plačilu;  

 

 

http://www.kinoloska.si/obrazci


Podatki za plačilo: 

 

Cena vzrejnega pregleda za člane SKVPM je 20,00€, za člane ostalih 

klubov/društev pa 25,00€ .  

 

Cena ocene zunanjosti za člane SKVPM je 15,00€ , za člane ostalih klubov/društev 

pa 20,00€ .  

 

Nakazilo na TRR: SI56 0310 0100 0034 016, sklic SI00 02 

 

Naslov kluba: 

SLOVENSKI KLUB ZA VELIKE PASME IN MOLOSE 

Glavna ulica 47 

9220 Lendava  

 

 

Prijave na vzrejni pregled in vso potrebno dokumentacijo (obojestranska 

fotokopija rodovnika, fotokopija izvida slikanja kolkov, fotokopija telesne 

ocene, izpolnjen vzrejni list, članska izkaznica in potrdilo o plačilu) s 

podatki lastnika pošljite najkasneje do ponedeljka, 19.10.2020,  

na E-naslov: sabinastrnisa.novofund@gmail.com 

 

 

 

 

 

*Podaljšanje vzrejnega dovoljenja  
 
V kolikor želite vzrejno dovoljenje le podaljšati, pošljite vzrejno knjižico na naslov:  
Katja Rožman,  
Hrastovlje 19a, 
SI-6275 Črni Kal 
 
Zraven priložite kopijo članske izkaznice in potrdilo o plačilu (TRR: SI56 0310 0100 
0034 016, sklic SI 00 02), cena podaljšanja VP za člane kluba je 20 EUR, za člane 
ostalih klubov 25 EUR. 
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