
 
 
KLUB 5, VZREJNA KOMISIJA 

MARIJA KAVČIČ, PREDSEDNICA 

Forme 31, 4209 Žabnica 

Tel: 031 632 333, e-mail: info@anatina.si 

PRIJAVNICA 
  ☐ Na redni vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti psov FCI 5. skupine, ki bo dne: _____________ 

kraj: ______________________________ 

  ☐ Na izredni vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti FCI 5. skupine. 

Spodaj podpisani: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail, članstvo v klubu ali društvu: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Prijavljam naslednje pse: 

št Pasma Ime psa spol vzrejni 
pregled 

ocena 
zunanjosti 

podaljšava 
vzr.dovoljenja 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

 

 ☐ Strinjam se ,  ☐ ne strinjam se, da so osnovni podatki o psih ( pasma,ime psa, SLR številka, datum rojstva, vzrejna ocena, ocena 
zunanjosti, zdravstveni izvidi) objavljeni na spletni strani Kluba 5 v okviru poročila po vzrejnem pregledu in ocenjevanju zunanjosti 
psov FCI 5. skupine in v spisku plemenjakov oziroma vzrejnih psic.  

 ☐ Strinjam se,   ☐ ne strinjam se, da so ob osnovnih podatkih o psih (zgoraj navedenih), objavljeni tudi osebni podatki lastnika, ime 
in priimek, v okviru poročila po vzrejnem pregledu in ocenjevanju zunanjosti psov FCI 5. skupine, ki je objavljen na spletni strani Kluba 
5 in poslan na KZS. 

  ☐ Strinjam se,   ☐ ne strinjam se, da so osnovni podatki o lastniku ( ime, priimek, naslov, telefon in e-mail) na voljo vzrejni komisiji, 
da jih posreduje interesentom za paritev ali nakup mladiča. 

Strinjanje ali ne strinjanje se lahko različno nanaša na posamezne pse, kadar lastnik prijavi večje število psov. 

  ☐Strinjam se,   ☐ ne strinjam se, da se uporabi slikovni material s psom v moji lasti, za objavo v kinoloških glasilih in na spletni 
strani Kluba 5 in KZS. 

  ☐ Strinjam se,   ☐ ne strinjam se, da se uporabi slikovni material, kjer sem viden/ vidna, za objavo v kinoloških glasilih in na spletni 
strani Kluba 5 in KZS. 

Prijavnico lahko izpolnete elektronsko ali jo natisnete in izpolnjeno pošljete po pošti. 

PRIJAVNICI JE POTREBNO PRILOŽITI VSO DOKUMENTACIJO, KI JE NAVEDENA KOT POTREBNA ZA PRISTOP K VZREJNEMU PREGLEDU ALI 
OCENI ZUNANJOSTI, V INFORMACIJAH O VZREJNEM PREGLEDU NA SPLETNI STRANI KLUBA 5. 

 

Podpis:                                                                                                                              Datum: 

 


