
OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED ZA PSE 
5. FCI SKUPINE 

Klub 5 prireja v soboto, 4.4.2020, spomladanski vzrejni pregled in 
ocenjevanje zunanjosti na prizorišču razstave CAC Barje - Vrbljene.

Urnik: 

 10:00 – 12:00:  vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti 
 12:00 -13:00:  odmor 
 13:00 – 17:00: vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti 

Urnik pregledov po pasmah bo objavljen tri dni pred vzrejnim pregledom na 
internetni strani Kluba 5. 

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti in / ali prvem vzrejnem 
pregledu:  

 Veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica-potni list).   
 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 za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti, in vsaj 9 
mesecev za pse manjših pasem (mali in pritlikavi špic, japonski špic, 
italijanski volpino), za pse večjih pasem 12 mesecev za udeležbo na 
vzrejnem pregledu.  

 Kopija plačilnega naloga o plačilu ocene zunanjosti in / ali 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 neposredno pred vzrejnim pregledom ali na razstavi CAC Barje.

 Slikanje kolkov je obvezno za pse pasem: aljaški malamut, samojed, 
sibirski husky, grenlandec, akita inu, ameriška akita, čau čau, evrazijec in 
vseh psov nenavedenih pasem FCI 5. skupine, ki imajo razpon plečne 
višine z najvišjo višino 50 cm ali več. Slikanje kolkov in komolcev lastniki 
opravijo na veterinarskih klinikah, ki  se nahajajo na spisku KZS 
(glej internetno stran KZS). (samo udeležba na vzrejnem pregledu)

 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). 
(samo udeležba na vzrejnem pregledu)

Vzrejati je dovoljeno s psi starimi najmanj 12 mesecev (pritlikavi, mali, srednji 
nemški špic, italijanski volpino), ostale pasme 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. 

Za podaljšanje vzrejnega dovoljenja potrebujete: 

a.) Pri podaljšanju vzrejnega dovoljenja za pse z vzrejno oceno A:  vzrejno 
knjižico, veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče 
leto in kopijo plačilnega naloga o plačilu podaljšave vzrejnega dovoljenja. Za prvo
podaljšavo vzrejnega dovoljenja A je potrebno pripeljati psa ali psico na vzrejni 
pregled le, če je bil pes ali psica ob 1. vzrejnem pregledu mlajši od dveh let. Za 
podaljšavo vzrejnega dovoljenja  za pse/psice pasme pomeranec, je potrebno za 
podaljšavo pripeljati pse/psice na vzrejni pregled do dopolnjenega 6. leta starosti 
zaradi kontrole kvalitete dlake. 

 b.) Pri podaljšanju vzrejnega dovoljenja za pse z vzrejno oceno B:  vzrejno 
knjižico, veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče 
leto.  Kopijo plačilnega naloga o plačilu podaljšave vzrejnega dovoljenja.  Na 
vzrejni pregled je potrebno pripeljati psa ali psico in vsaj 3 mladiče, če je bilo v 
leglu vsaj 6 mladičev in enega ali dva iz manjših legel, oziroma predložiti njihove 
ocene zunanjosti.

Prijava na vzrejni pregled in/ali oceno zunanjosti je obvezna. 

Prijavo z zahtevano dokumentacijo (fotokopija rodovnika, kopija izvida slikanja 
kolkov, izpolnjen obrazec Vzrejni list, kopija potrdila o plačilu, kopija članske 
izkaznice, kopijo ocene zunanjosti oz ocenjevalnega lista) pošljite najkasneje 8 
dni pred ocenjevanjem oz do 27.03.2020  Z NAVADNO POŠTO (ne 
priporočeno) na naslov: 

Marija Kavčič, Forme 31, 4209 Žabnica, s pripisom »Vzrejni pregled« 

Zaradi spremembe zakonodaje JE POTREBNO STORITEV PREDHODNO PLAČATI na 
TRR Kluba 5 št. SI56  0510  0801  2776  735 pri ABANKA VIPA d.d. 
(namen plačila: vzrejni pregled in/ali ocena zunanjosti). Kopijo potrdila o 
plačilu priložite prijavi ali jo prinesite s seboj na prireditev. 

Cenik storitev (po ceniku Kinološke zveze Slovenije): 

 Vzrejni pregled: 17,50 EUR
 Telesna ocena: 15,50 EUR
 Podaljšava vzrejnega dovoljenja: 17,50 EUR



S prijavo se lastnik strinja z objavo podatkov iz ocenjevanja zunanjosti za 
kinološke potrebe v reviji Kinolog in na spletni strani kluba ali KZS.

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.

Za izvedbo izrednega vzrejnega pregleda je potrebno poslati vlogo na naslov 
Vzrejne komisije. Vloga mora vsebovati podatke o lastniku: ime priimek, naslov in
e-mail; o psu: pasma, ime psa/psice, SLR številko, datum rojstva ter razlog za 
izvedbo izrednega pregleda. Cena izrednega vzrejnega pregleda je 35€ izredni 
vzrejni pregled, (+izredna telesna ocena 31€) + 2x40€ strokovno delo dveh 
članov vzrejne komisije, +2 x kilometrina dveh članov vzrejne komisije + 
obdavčitev dela in kilometrine po podjemni pogodbi. 

Marija Kavčič, predsednica Vzrejne komisije Kluba 5


