
OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED ZA PSE 5. FCI SKUPINE

V skladu s tokrat veljavnimi COVID19 ukrepi planira Klub 5 organizirati v nedeljo, 02.05.2021, 
redni spomladanski vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti za vse pse 5. FCI skupine ob 8. uri na 

lokaciji: vadbišče KD Ljubljana: https://kd-ljubljana.si/o-nas

Cenik za podaljšavo vzrejnega dovoljenja, oceno zunanjosti in prvi vzrejni pregled ter podatki za 

nakazilo (številka tekočega računa)  je trenutno sledeči:

Telesna ocena  ………………………………………….15,50€

Vzrejni pregled…………………………………………..17,50€

Podaljšanje VD……………………………………………17,50€

Izredna telesna ocena in izredni vzrejni pregled se zaračuna 100% več. 

Ta cenik velja na današnji dan in velja za prijavljene z vso zahtevano dokumentacijo. Kdor nima 

celotne dokumentacije bo moral plačati novo tarifo za te storitve (če bo sprejeta) na dan dostave teh 

zahtevanih papirjev. Za ta VP bo prijavljenim, ki imajo vso dokumentacijo, poslan  račun za plačilo teh

storitev   po mailu in ga prosim plačajte do četrtka,   29.4.2021 na TRR SI56 0400 1004 8617 165   . Bo 

možnost plačila tudi v gotovini na prireditvi sami.

Urnik pregleda bo prijavljenim poslan na posredovan e-mail naslov do srede 28.4.2021. Vsak 

prijavitelj naj pride na VP ob točno določeni uri po sporedu sam, brez spremstva. Vsakdo naj 

dosledno spoštuje opozorila in navodila NIJAZ.

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:  

 Pravilno izpolnjena prijavnica.

 Veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica-potni list-fotokopija se ne pošilja!).

 Psi morajo biti čipirani v državi, kjer so se skotili, v kolikor je pes tudi tetoviran, mora biti 

tetovirna številka vpisana na rodovniku.  

 Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto, nečlani plačajo 

dvakrat višjo ceno. Lahko pa se v klub včlanite pred prijavo na prireditev.  

 Psi morajo imeti veljaven rodovnik KZS oziroma veljaven rodovnik druge kinološke 

organizacije z vpisom v SLR. 

 Starost vsaj 9 mesecev.

 Kopija plačilnega naloga o plačilu ocene zunanjosti.

Pogoji za udeležbo na vzrejni pregled:  

 Pravilno izpolnjena prijavnica.

 Veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica-potni list-fotokopija se ne pošilja!).

 Psi morajo biti čipirani v državi, kjer so se skotili, v kolikor je pes tudi tetoviran, mora biti 

tetovirna številka vpisana na rodovniku.  

https://kd-ljubljana.si/o-nas


 Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto, nečlani plačajo 

dvakrat višjo ceno. Lahko pa se v klub včlanite pred prijavo na prireditev.  

 Psi morajo imeti veljaven rodovnik KZS oziroma veljaven rodovnik druge kinološke 

organizacije z vpisom v SLR. 

 Starost vsaj 9 mesecev za pse manjših pasem (mali in pritlikavi špic, japonski špic, italijanski 

volpino), za pse večjih pasem 12 mesecev.  

 Kopija plačilnega naloga o plačilu vzrejnega pregleda.

 Ocena zunanjosti vsaj ´dobro´, pridobljena v Sloveniji na telesnem ocenjevanju ali razstavi v 

razredu mladi, odprti ali prvaki, ocena mora biti razvidna iz ocenjevalnega lista (priložite 

kopijo). Oceno zunanjosti lahko pridobite na vzrejnem pregledu 

 Slikanje kolkov je obvezno za pse pasem: aljaški malamut, samojed, sibirski husky, 

grenlandec, akita inu, ameriška akita, čau čau, evrazijec  

 Pregled pogačic: pregled in izvid pregleda pogačic je priporočjiv pri pasmah: nemški srednji, 

mali in pritlikavi špic ali pomeranec, japonski špic ter italijanski volpino.

 Izpolnjen obrazec vzrejni list (dobite ga na spletni strani http://www.kinoloska.si/obrazci ali 

na http://www.slovenskipolarni.net). 

Na prireditvi je lastnik odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali 

morebitni pogin psa. V primeru nepopolne dokumentacije psi in psice ne bodo vzrejno pregledani.

POMEMBNO: Vzrejati je dovoljeno s psi, starimi najmanj 12 mesecev (pritlikavi, mali, srednji nemški 

špic, italijanski volpino), ostale pasme stare najmanj 15 mesecev, psice pa stare najmanj 15 mesecev 

(pritlikavi, mali, srednji nemški špic, italijanski volpino), psice srednje velikih pasem od 18 mesecev 

dalje in velikih pasem od 20 mesecev dalje. 

Marija Kavčič, predsednica Vzrejne komisije Kluba 5

Forme, 22.04.2021


