Slovenski klub retrieverjev
Vzrejna komisija
Andrićeva 1
1000 Ljubljana

Razpis za redni vzrejni pregled, telesno ocenjevanje in vzrejno
preizkušnjo za prinašalce (VPP)
Vzrejna komisija za prinašalce pri Slovenskem klubu retrieverjev prireja v nedeljo, 24.10.2021 ob
14.00 uri, redni vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti in vzrejno preizkušnjo na lokaciji: Lovski
dom Ig, Draga 40, 1292 Ig.
1) Pogoji - OCENJEVANJE ZUNANJOSTI (TELESNA OCENA)
- Veljaven rodovnik KZS in obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih.
- Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto. Nečlani plačajo
dvojno pristojbino
Najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev.
2) Pogoji – VZREJNA PREIZKUŠNJA (VPP):
- Veljaven rodovnik KZS in obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih.
- Veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto. Nečlani plačajo
dvojno pristojbino
3) Pogoji – VZREJNI PREGLED:
Za vse, ki ste bili prijavljeni za vzrejni pregled 25.10.2020, ponovna prijava ni potrebna.
Prijave pošljite na elektronski naslov: vzreja@klub-retrieverjev.si . Vzrejna komisija ne pošilja
potrditev prejema prijav. Neprijavljeni psi ne bodo mogli sodelovati na prireditvi. Rok za prijavo je
15.10.2021!
Prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
- izpolnjena in lastnoročno podpisana prijavnica (str.2)
- izpolnjen vzrejni list, ki ga najdete na povezavi:
(http://www.kinoloska.si/images/obrazci/2012/vzrejni_list.doc)
- kopijo rodovnika, obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih! Psi morajo biti označeni – čipirani v
državi, kjer so se skotili.
- vse kopije dokumentov, ki so zahtevani v Vzrejnem pravilniku
- veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto. Nečlani plačajo
dvojno pristojbino.
Psi, ki nimajo opravljenih vseh predpisanih testov in drugih pogojev za pristop (izjema sta telesna
ocena in vzrejna preizkušnja, v kolikor se opravljata na dan prireditve) ne bodo mogli pristopiti k
vzrejnemu pregledu.
Vzrejni pravilnik z vsemi podrobnostmi najdete na spletni povezavi:
https://klub-retrieverjev.si/wp-content/uploads/2021/01/Vzrejni-pravilnik-20201.pdf

Plačilo:
Vsa plačila morajo biti poravnana najkasneje do 15.10.2021 na TRR Slovenskega kluba retrieverjev:
Telesna ocena
Vzrejni pregled
Vzrejna preizkušnja

30,00 €
40,00 €
30,00 €

(*člani SKR imajo 10 EUR popusta na gornje cene)

SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV, Andričeva 1, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3000 0000 3902 055 pri Sberbank d.d., Ljubljana
Namen: (Ime Priimek), SKLIC: 00 2-2021
Za vpis rezultatov vzrejnega pregleda mora lastnik predložiti Osebno knjižico psa; naroči jo lastnik s
posredovanjem fotokopije rodovnika na Kinološki zvezi Slovenije, priporočljivo vsaj tri tedne pred
Vzrejnim pregledom. V kolikor lastnik nima osebne knjižice, se mu izda sklep o opravljenem vzrejnem
pregledu.

S seboj obvezno prinesite izpolnjeno in podpisano izjavo:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJA »PCT«

Spodaj podpisani ___________________________________________ (Ime in priimek)
udeleženec na prireditvi »Vzrejni pregled, telesno ocenjevanje in VPP« (Ig) v času nedelja,
24.10.2021, izjavljam, da izpolnjujem pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) z enim od
spodaj navedenih potrdil oz. dokazil:
1. Dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.
2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19
3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik
presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev.
4. Potrdilo zdravnika o prebolelosti COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več
kot šest mesecev.
S podpisom potrjujem točnost podatkov in razumevanje izjave.
Ig, dne ________________________ Podpis: ___________________________

