
SLOVENSKI KLUB ZA PRITLIKAVE PASME 
Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled za pasme FCI 9 (razen za tibetanske 
pasme), Hipodrom Vrbljene pri Igu, nedelja, 3. 4. 2016, od 10.00 dalje (urnik po 
pasmah bo objavljen na spletni strani www.skpp.si nekaj dni pred prireditvijo) 
 
Kako do hipodroma: z južne ljubljanske obvoznice zavijete na izvoz Rudnik in naprej 
proti Igu. V krožišču na Igu greste v smeri Iške vasi, nato pa v vasi Staje desno proti vasi 
Vrbljene. V Vrbljenah nadaljujete levo, nato pa se peljete še približno 100 m, mimo 
gasilskega doma, hipodrom je na desni strani. 
 
Prijava na vzrejni pregled naj vsebuje: 

 čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjen vzrejni list (najdete ga na 
http://www.kinoloska.si/obrazci), 

 kopijo rodovnika z obeh strani (na rodovniku mora biti vpisan lastnik psa). 
Uvoženi psi morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko 
ter biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili, 

 kopiji dveh ocen z razstav v Sloveniji (v kolikor jih imate). Oceno zunanjosti lahko 
pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom, 

 fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto (nečlani plačajo dvojno 
pristojbino, lahko pa se v klub včlanite tudi na sami prireditvi). 
 

Zdravstveni pregledi:  
 za vse pasme je pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja obvezen pregled oči in 

pogačic pri pooblaščenih veterinarjih dr. Zlati Čop ali dr. Tadeju Zemljiču. Ta 
pregleda je možno opraviti tudi neposredno pred vzrejnim pregledom. Pregled 
oči je veljaven dve leti. Pregled pogačic ni obvezen le za velike kodre, 

 za kavalirje je obvezen pregled srca (osluškovanje in klinični pregled) pri 
pooblaščenem veterinarju (dr. Aleksandra Domanjko Petrič, dr. Igor Firm in 
Klinika Trstenjak Zajc). Psi, pri katerih bo na preventivnem pregledu ugotovljen 
šum na srcu, bodo napoteni na dodatni kardiološki pregled z ultrazvokom,  

 za kavalirje je priporočen pregled za siringomielijo, 
 za velike kodre je obvezno slikanje kolkov po 12 mesecu starosti (Klinika 

Trstenjak Zajc, Klinika za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete).  
 
Priznani so tudi zdravstveni izvidi iz drugih držav EU, v katerih so ti pregledi obvezni in 
jih opravijo tisti veterinarji, ki jih priznava matični klub v tisti državi.  
 
Zdravstvene izvide priložite prijavi na vzrejni pregled, če jih že imate.  
 
Prijave pošljite na naslov Maja Korošec, Kočno pri Polskavi 11d, 2314 Zg. Polskava, 
najpozneje 10 dni pred vzrejnim pregledom. Sprejemale se bodo samo popolne 
prijave, poslane po pošti!  
 
Psi, ki so v delnem ali polnem lastništvu slovenskih državljanov, morajo biti pred 
pristopom k vzrejnemu pregledu vpisani v Slovensko rodovno knjigo. Psi morajo biti 
čipirani in redno cepljeni proti steklini v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. S 
seboj prinesite tudi knjižico o cepljenjih (modra knjižica) in originalni rodovnik. 
 


