
SLOVENSKI KLUB ZA HRTE 
Spomladanski vzrejni pregled, vadišče KD Barje, sobota, 2. 4. 2016, 10.00 
Prijave s potrebno dokumentacijo (IZPOLNJEN VZTREJNI LIST – 
www.kinoloska.si/obrazci/) fotokopija rodovnika, telesne ocene, podatke o psu, 
kopija članske izkaznice za leto 2016) pošljite po navadni pošti na naslov: 
 
Andreja Novak, Podkogelj 4, 1315 Velike Lašče, najpozneje do ponedeljka 28. 3. 
2016! 
POZOR – PRIJAVE BREZ PLAČILA NA TRR ne bodo sprejete! Plačilo na mestu samem z 
gotovino ni možno! 
Plačila izvršiti na TRR kluba:  
Št. računa: SI56 0700 0000 0192 150 
Prejemnik: Slovenski klub za hrte, Žaga 5, 1315 Velike Lašče 
Namen plačila: VZREJNI PREGLED  
PODROBNEJŠE INFORMACIJE in CENIK na spletni strani kluba www.hrti.si 
POGOJI ZA UDELEŽBO NA OCENJEVANJU ZUNANJOSTI:  
- potrdilo o cepljenju proti steklini. Od zadnjega cepljenja mora preteči vsaj en mesec in 
ne več kot eno leto,  
- veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto, nečlani 
plačajo dvakrat višjo pristojbino (v klub se lahko včlanijo na sami prireditvi), 
- original rodovnik 
- starost VSAJ 9 mesecev 
ZA VZREJNI PREGLED POTREBUJETE ŠE: 
- veljaven rodovnik KZS ali vpis v SLR pri uvoženih psih, oz. eksportni rodovnik, 
- psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko, 
- vzrejno knjižico ali kartonček, če jo pes že ima, 
- oceno zunanjosti vsaj »dobro«, pridobljeno na telesnem ocenjevanju ali razstavi (kopija 
ocenjevalnega lista). Dobite jo lahko neposredno pred vzrejnim pregledom, 
- starost vsaj 15 mesecev za pse pasme whippet, mali italijanski hrt in svilnati hrt in 18 
mesecev za ostale pasme.  
 
Meritve višine za pasmo WHIPPET in MALI ITALIJANSKI HRT: 
Na prireditvi bo možnost meritve višine za potrebe tekmovalne licence v 
coursingu. Za meritev višine je potrebno poslati na zgornji naslov prijavo z 
podatki o lastniku (ime in priimek, točen naslov in kontaktna številka) in kopijo 
rodovnika ter delovno knjižico psa. Ne pozabite, če je pes uvožen, mora biti 
obvezno vpisan v Slovensko rodovno knjigo! 
Vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni pregled, izredna ocena zunanjosti, 
takse KZS, strokovno delo članov komisije, potni stroški sodnikov) nosi lastnik 
psa. 
 
Podrobne informacije o pridobitvi licence in merjenju višine, pravilnik FCI – na spletni 
strani kluba www.hrti.si. 
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