
DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA KZS ZA BELGIJSKE OVČARJE 
 

RAZPISUJE OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED – 23. DECEMBER 2016 
 

Državna vzrejna komisija za belgijske ovčarje , organizira v nedeljo, 23. decembra 2016 vzrejni pregled z 
ocenjevanjem zunanjosti na vadišču Kinološkega društva Pluton, s pričetkom ob 17.00 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 - 2016.  

Nečlani 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 s potrdilom o odvzemu vzorca krvi za DNK analizo;  
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. original in kopija delovne knjižice z opravljenim minimalno B – BH izpitom (priznava se samo izpit 

opravljen v Sloveniji. Za uvožene pse,  ki imajo opravljen višji delovni izpit, se prizna ta izpit po 
predhodni nostrifikaciji na KZS).  

9. psi, ki so opravili izpit IPO v tujini, bodo morali opravljati preizkus obrambe po IPO programu; 
10. najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev, veljavnost vzrejnega dovoljenja prične 

od 18. meseca starosti pregledanega psa/psice dalje; 
11. veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 2016. Nečlani plačajo 

dvojno pristojbino; 
12. ZA BELGIJSKE OVČARJE - Vsak pes mora pred prvim vzrejnim pregledom pri pooblaščeni 

veterinarski ustanovi (Veterinarstvo Trstenjak, Ljubljana) oddati vzorec krvi za DNK analizo. 
Veterinar mu v originalni rodovnik potrdi odvzem vzorca v obliki številčne kode, pod katero se bo 
vodil vzorec za DNK analizo v pogodbenem laboratoriju. Stroške odvzema krvi in DNA profila 
krijejo lastniki psa/psice. 

13. potrdilo o plačilu ocene zunanjosti in vzrejnega pregleda 
 

Podaljšanje vzrejnih dovoljenj se opravi le ob ponovni privedbi psa/psice na vzrejni pregled. 
Podaljšanj po pošti se ne opravlja. 
 
Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik. 
 
Prijave na vzrejni pregled ali telesno ocenjevanje pošljite najkasneje do 19. 12. 2016 na naslov: KZS, 
DVK-BO, Zapoge 3 d, 1217 Vodice 
ali e-naslov: info@kinoloska.si 
K prijavi obvezno priložite: izpolnjen vzrejni list, razločno in berljivo obojestransko fotokopijo 
rodovnika, za vzrejni pregled  tudi kopijo telesne ocene (če jo pes že ima), kopijo delovne knjižice in 
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 
 
DVK KZS BO 


