
SLOVENSKI KLUB ZA VELIKE PASME IN MOLOSE 
    Glavna ulica 47, SI- 9220 Lendava 

Davčna številka: 45546908, TRR: SI56 0310 0100 0034 016 
skvpm.info@gmail.com, https://www.skvpm-klub.si/ 

 

VZREJNI PREGLED IN OCENA ZUNANJOSTI 

Obveščamo vas, da bo spomladanski vzrejni pregled z oceno zunanjosti Slovenskega 

kluba za velike pasme in molose v nedeljo, 19.03.2023 s pričetkom ob 10. uri na 

poligonu Kinološkega društva Domžale.  

 

PRIJAVA NA VZREJNI PREGLED NAJ VSEBUJE:  

 

 obojestransko kopija rodovnika (vidno mora biti vpisan lastnik psa); uvoženi psi 

morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko; 

 kopijo izvida slikanja kolkov (vse pasme v delokrogu SKVPM, razen za pasme 

angleški buldog, srednji šnavcer, pritlikavi šnavcer in pinči); priporočljiva starost 

za slikanje kolkov  je 15 mesecev; 

 kopija telesne ocene slovenskega sodnika oz. iz specialke SKVPM (najmanj ocena 

"dobro" - v primeru, če jo pes/psica še nima, se jo opravi pred samim vzrejnim 

pregledom); 

 čitljivo in v celoti izpolnjen  “vzrejni list”, ki ga najdete na povezavi: 

http://new.kinoloska.si/wp-content/uploads/2015/06/vzrejni_list2016.pdf 

 kopijo veljavne članske izkaznice z nalepko KZS za leto 2023;  

 potrdilo o plačilu;  

 

Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na vzrejnem pregledu je 15 mesecev.  

 
**Za pasme pritlikavi šnavcer, pritlikavi pinč in opičji pinč je najmanjša starost 
psa/psice za udeležbo na vzrejnem pregledu 12 mesecev.  
 

 

V PRIMERU, ČE PRIJAVLJATE SAMO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI POŠLJITE: 

 obojestransko kopija rodovnika (vidno mora biti vpisan lastnik psa); uvoženi psi 

morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko; 

 kopijo veljavne članske izkaznice z nalepko KZS za leto 2023;  

 potrdilo o plačilu;  

 

Najmanjša starost psa/psice za udeležbo na oceni zunanjosti je 9 mesecev. 
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PODATKI ZA PLAČILO: 

Skladno z novim cenikom KZS sta se spremenili ceni vzrejnega pregleda in telesne 
ocene. Cenik storitev je bil potrjen na seji 17. redni seji UO KZS dne 24.1.2023 in 
se uporablja od 1.2.2023 dalje 
 

  

Vzrejni pregled 45,00€ 

Ocena zunanjosti 35,00€ 

*Osebe, ki niso članice članic Kinološke zveze Slovenije, so cene 100% višje. 

 

Naslov kluba: 

SLOVENSKI KLUB ZA VELIKE PASME IN MOLOSE 

Glavna ulica 47 

9220 Lendava  

 

Nakazilo na TRR: SI56 0310 0100 0034 016 

Sklic: SI00 02 

 

 

Prijave na vzrejni pregled z oceno zunanjosti in vso potrebno dokumentacijo 

(obojestranska kopija rodovnika, kopija izvida slikanja kolkov, kopija telesne 

ocene, izpolnjen vzrejni list, članska izkaznica 2023 in potrdilo o plačilu) s 

podatki lastnika pošljite do torka, 14.03.2023,   

na E-naslov: sabinastrnisa.novofund@gmail.com 

 

 Ko zaključimo s prijavami, bo nekaj dni pred prireditvijo objavljen URNIK 

na naši spletni strani. 
 

 

 

 

tajnica SKVPM 

Sabina Strniša 
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