
REDNI VZREJNI PREGLED Z OCENO ZUNANJOSTI SLOVENSKEGA KLUBA ZA PRITLIKAVE PASME 

za pasme FCI 9 (razen za tibetanske pasme) 

SLOVENSKI KLUB ZA PRITLIKAVE PASME prireja v nedeljo, 21. junija 2020 vzrejni pregled z 

ocenjevanjem zunanjosti na Kinološkem društvu Trbovlje, Pod Ostrim vrhom 31a, Trbovlje, s 

pričetkom ob 9. uri.  

Vzreditelje naprošamo, da si natančno preberejo spodnja navodila, saj mora klub pri organizaciji 

prireditve upoštevati vsa navodila, ki trenutno veljajo v Sloveniji. 

Na vzrejni pregled lahko pridejo izključno prijavljeni psi, po vnaprej določenem urniku, ki bo objavljen 

na naši spletni strani nekaj dni pred prireditvijo.  Vsak pes bo dobil zaporedno številko, zato vas 

prosimo, da v prijavi navedete ali email ali telefonsko številko, da vam lahko potrdimo prijavo.  

Zadnji rok za prijavo je 12. 6. 2020 in vsi kasneje prijavljeni psi,  bodo vzrejni pregled lahko opravljali 

septembra.  

Lastnike naprošamo, da se držijo urnika in ne prihajajo prej, ker na kinološko društvo ne bodo mogli 

vstopiti. Tudi parkirišče  pred kinološkim društvom je majhno in zato ne bo možno parkirati večjemu 

številu ljudi naenkrat.  Prosimo tudi, da se tam ne zadržujete dlje kot je potrebno.  

Popolne prijave, ki naj vsebujejo vse spodaj našteto, lahko pošljete na naslov SKPP, Cigonca 19, 

Slovenska Bistrica ali na toyclubshow@gmail.com. Nepopolne prijave ne bodo sprejete! 

Prijava naj vsebuje: 

1. Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami v celoti izpolnjen VZREJNI LIST. 

2. KOPIJO RODOVNIKA Z OBEH STRANI (na rodovniku mora biti vpisan lastnik psa). Uvoženi psi 

morajo biti vpisani v slovensko rodovno knjigo in imeti SLR številko ter biti označeni – čipirani 

v državi, kjer so se skotili. 

3. Kopiji DVEH OCEN z razstav v Sloveniji (v kolikor ju imate) ali kopijo ene ocene s specialne 

razstave SKPP (z oceno najmanj dobro). OCENO ZUNANJOSTI lahko pridobite neposredno 

pred vzrejnim pregledom. 

4. Zahtevani ZDRAVSTVENI IZVIDI za vašo pasmo, ki jih morate opraviti (pregled oči in pogačic je 

možno narediti tudi na vzrejnem pregledu). 

5. Fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino, 

lahko pa se včlanite tudi na samem dogodku). 

6. Potrdilo o plačilu na klubski Trr: Nova Kreditna banka Maribor, podružnica Maribor: SI56 

04173 0000 805 488 (plačilo na vzrejnem pregledu NE BO MOGOČE). 

Če želite na vzrejnem pregledu opraviti podaljšanje vzrejnega dovoljenja in veterinarski pregled, 

morate psa prijaviti. 

Prijava naj vsebuje: 
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1. Čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami v celoti izpolnjen VZREJNI LIST. 

2. VZREJNO KNJIŽICO. 

3. KOPIJO RODOVNIKA Z OBEH STRANI. 

4. NOVE veterinarske izvide, če so za pasmo določeni (glej vzrejni pravilnik). 

5. Fotokopijo članske izkaznice z nalepko za tekoče leto. 

6. Potrdilo o plačilu vzrejnega pregleda (20,40 €) na klubski trr. 

 

CENIK: 

vzrejni pregled: 20,40€ 

telesna ocena: 17,90€ 

pregled oči in pogačic: 25€ 

pregled pogačic pri dolgodlakih in kratkodlakih čivavah: 10€ 

pregled oči: 20€ 

članarina: 30€ (družinska 40€) 

Transakcijski račun: 

Nova Kreditna banka Maribor, podružnica Maribor: SI56 0417 3000 0805 488  

Za dodatne splošne informacije lahko pokličete na 041 739 714 (Alenka Prosenak), za informacije 

glede pasemskih posebnosti in zdravstvenih pregledov pa člane vzrejne komisije pristojne za 

določeno pasmo. 
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