
VZREJNI PREGLEDI IN OCENJEVANJA ZUNANJOSTI ZA NEMŠKE OVČARJE    

Vzrejna komisija za nemške ovčarje prireja     

18. marca  2023 ob 10.00 v  

Malih Bakovcih  
(vadišče KD Triglav Mali Bakovci)   

vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti.    
    
Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:    

1. Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora 

preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen skladno s slovenskimi 

predpisi.    

2. Pes mora biti mikročipiran.    

3. Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za leto 2023.  

Nečlani plačajo dvojno pristojbino.    

4. Veljaven rodovnik KZS oziroma rodovnik druge organizacije z vpisom v 

slovensko rodovno knjigo SLR, v kolikor je pes uvožen.    

5. Starost psa najmanj 9 mesecev za ocenjevanje zunanjosti.    
    
    
Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:    

1. Potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica). Od prvega cepljenja mora 

preteči vsaj en mesec, pes pa mora biti cepljen skladno s slovenskimi 

predpisi.    

2. Veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v slovensko rodovno knjigo SLR pri 

uvoženih psih.    

3. Pes mora biti mikročipiran.    

4. Vzrejna knjižica, če jo pes že ima (psi za podaljšave);    

5. Fotokopija ocene zunanjosti najmanj DOBRO (če jo pes že ima), ki jo je pes 

pridobil na razstavi ali ocenjevanju zunanjosti. V kolikor pes nima ustrezne 

ocene zunanjosti, jo lahko pridobi na dan vzrejnega pregleda ob predhodni 

prijavi na oceno zunanjosti.    

6. DNA profil glede izvora (laboratorij Generatio Heidelberg (prek SV) ali drugi 

laboratoriji, certificirani po standardu ISAG 2006.     

7. Slikanje kolkov in komolcev     



Slikanje mora biti opravljenem pri licenciranem slovenskem veterinarju   

(http://www.kinoloska.si/sklepi-ksv-kzs/) rentgenogram okostja pa 

komisijsko odčitan    

s strani pristojne komisije Veterinarske zbornice Slovenije; ali pa slikanje pri 

pooblaščenih veterinarjih z odčitavanjem na Univerzitetni kliniki Gießen 

(prof. Tellhelm), odčitavanje prek SV.    

8. Skladno s sklepom delnega zbora sodnikov za nemške ovčarje je za vse 

vzrejne živali priporočeno, da opravijo genetski test za degenerativno 

mielopatijo (DM), priporočljivo je tudi slikanje ledvenokrižnega prehodnega 

vretenca (LÜW).  

9. Delovna knjižica z dokazilom o opravljenem izpitu BBH oz. BH/VT ali več, 

opravljenem pri slovenskem sodniku (velja za izpit BBH, BH/VT). Za samce ob 

podaljšavi (z izjemo dolgodlakih s podlanko, najmanj izpit IPO-VO, IPO1 oz.  

IGP1).    

10. Starost psa najmanj 15 mesecev za vzrejni pregled.    
    

11. Prijava na vzrejni pregled je izključno preko spletne prijavnice (kliknite na 

spodnje besedilo)  

SPLETNA PRIJAVNICA  

Na email vkno2021@gmail.com pa obvezno ob prijavi posredujete 

naslednje čitljivo skenirane dokumente (ne slikano s telefoni):    

• rodovnika,   

• odčitek slikanja kolkov in komolcev (HD/ED) oz. vse zdravstvene izvide 

• DNA profil izvora psa  

• kopijo ocene zunanjosti oziroma ocene z razstave,   

• kopijo delovne knjižice z vpisanim izpitom BBH ali BH/VT ali več, 

opravljenem pri slovenskem sodniku (velja za BBH, BH/VT),   

•  vzrejno knjižico, če jo pes že ima,   

• ter potrdilo o plačilu.   
  
S prijavo na vzrejni pregled/ocenjevanje zunanjosti se lastnik strinja s 

shranjevanjem in obdelavo podatkov s strani pristojne Vzrejne komisije za 

nemške ovčarje.     
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Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa, 

je odgovoren lastnik.    
    
Veljajo izključno spletne prijave, ki se bodo zbirale do petka 10. 3. 2023.    
    
INFORMACIJE:  vkno2021@gmail.com, Katja Krajnc (051 323 230)   

    
Plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali ocene zunanjosti ter podaljšanje 

vzrejnega dovoljenja je treba opraviti predhodno na račun KDNOS  IBAN:       SI56 

0254  4025 8610 720 (NLB d.d.)      
    
Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije).    

Ocena zunanjosti:                       35,00  

Vzrejni pregled:                          45,00  

Podaljšanje vzrejnega pregleda:   25,00  

Izredna telesna ocena:                50,00  

Izredni vzrejni pregled:               80,00  

    
V primeru izrednih vzrejni pregledov vse stroške po ceniku KZS (izredni vzrejni 

pregled, izredna ocena zunanjosti, takse KZS, strokovno delo članov komisije, 

potni stroški, davčne obveznosti) nosi lastnik psa po predhodnem soglasju VK 

in KSV pri KZS.    
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