
     DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA PASMO DOBERMAN 
 

RAZPISUJE SPOMLADANSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI 
IN VZREJNI PREGLED 

 

Državna vzrejna komisija za pasmo doberman, organizira  
v soboto, 16. novembra vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti  

na vadišču Kinološkega društva Domžale. 
Natančen čas bo objavljen na spletni strani KZS 4 dni pred prireditvijo glede na število prijav. 

 
Za ocenjevanje zunanjosti potrebujete (na dan prireditve): 
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. original rodovnika. Psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko; 
3. veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto; 
4. najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev 
 
Za vzrejni pregled potrebujete (na dan prireditve): 
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. DNK profil uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR; 
3. psi morajo biti čipirani v deželi izvora in imeti čitljivo tetovirno številko, če jo pes ima; 
4. originalno vzrejno knjižico ali kartonček, če jo pes/psica že ima; 
5. fotokopijo 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. 
6. original izvida slikanja kolkov in komolcev 
7. psi, ki so opravili izpit IPO v tujini, morajo potrdilo predhodno nostrificirati na KZS; 
8. najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev (veljati začne pri dopolnjenih 18 m.); 
9. veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 2019.  

Nečlani plačajo dvojno pristojbino; 
10. Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno 

OBVEZNO predhodno izvesti na račun Kinološke zveze Slovenije TRR: SI56 0201 0001 5148 456, NLB 
d.d. ali  TRR:SI56 0510 0801 5987 920 Abanka d.d.; v rubriki namen plačila vpišite razlog (na kaj ste 
prijavili vašega psa/psico) in obvezno navedite sklic:00-20010 Gotovinska plačila na dan prireditve ne 
bodo mogoča.  
Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).  
• redni vzrejni pregled z dodatno takso: 20,40 €  
• redna telesna ocena z dodatno takso: 17,90 € 
• podaljšanje vzrejnega pregleda z dodatno takso: 20,40 € 

 

Na prireditev se lahko prijavite samo preko spletne prijavnice. 
Spletna prijavnica 
 
Na naslov: tadejnago@gmail.com pa pošljete čitljive kopije naslednjih dokumentov: 
1. kopijo rodovnika, uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR; 
2. kopijo vzrejne knjižice ali kartonček, če jo pes/psica že ima; 
3. kopijo telesne ocene (če jo pes že ima); 
4. kopijo DNK profila; 
5. kopijo izvida slikanja kolkov in komolcev;  
6. kopijo delovne knjižice;  
7. kopijo članske izkaznice z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 2019; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqOImhXWETl2cN4aHPLPEf7DnY0jF9OwE02Zdp571k-ivqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqOImhXWETl2cN4aHPLPEf7DnY0jF9OwE02Zdp571k-ivqw/viewform
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8. potrdilo o plačilu udeležbe na prireditvi.  
  

 
Podaljšanje vzrejnih dovoljenj se opravi le ob ponovni privedbi psa/psice na vzrejni pregled.  
 
 
Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik. 
 

Zadnji rok za prijavo je 10. 11. 2019.  
Po tem roku prijav ne bomo več sprejemali ! 
V primeru nepopolne dokumentacije vaša prijava ne bo upoštevana ! 

 


