
Sklepi 9. korespondenčne seje KSV KZS z dne 19. 6. 2017, ki so bili potrjeni na 

24. seji KSV KZS dne 26. 6. 2017 in na 27. seji UO KZS dne 27. 6. 2017 

 

KSV K9-1/2017: Sklep za parjenje v ožjem sorodu 

Za paritve v ožjem sorodu velja poseben režim ravnanja in sicer: 

1. Za izvajanje tega sklepa se šteje, da sta paritvena partnerja v ožjem sorodu, če imata vsaj 1 (enega) 

skupnega prednika znotraj 3 (treh) generacij. 

2. Za paritev v ožjem sorodu potrebuje vzreditelj soglasje VK in KSV. 

3. Vzreditelj pripravi vlogo za odobritev paritve v sorodu na način, ki ga zahteva VK. 

4. VK vlogo obravnava in sklep skupaj z utemeljitvijo pošlje KSV v potrditev. 

5. KSV predlagani sklep potrdi ali zavrne v roku 5 (pet) delovnih dni. 

Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK. VK naj pri pripravi 

navodil vzrediteljem upoštevajo čas, ki ga potrebuje KSV. 

 

KSV K9-2/2017: Sklep za izredni vzrejni pregled 

Za izredne vzrejne preglede velja poseben režim ravnanja in sicer: 

1. Izredni vzrejni pregled se lahko izvede izjemoma, ob zelo utemeljenih razlogih. 

2. Obvezna je prisotnost 2 (dveh) članov VK. 

3. VK za izvedbo izrednega VP potrebuje soglasje KSV, 

4. VK vlogo za izvedbo izrednega VP skupaj z utemeljitvijo pošlje KSV v potrditev. 

5. KSV izvedbo izrednega VP odobri ali zavrne v roku 5 (pet) delovnih dni. 

Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK. VK naj pri pripravi 

navodil vzrediteljem upoštevajo čas, ki ga potrebuje KSV. 

 

KSV K9-3/2017: Sklep za vzrejne referente 

KSV uvaja licenciranje vzrejnih in vzrejno tetovirnih referentov kot sledi: 

1. Strokovni delavci KZS, ki bodo izvajali pregled legel, imajo naziv vzrejni referent (VR). Tisti vzrejni 

referenti, ki bodo izvajali tudi tetoviranja ter so za to usposobljeni in opremljeni, imajo naziv vzrejno 

tetovirni referent (VTR). 

2. Preglede legel lahko izvajajo le VR in VTR z licenco KZS. 

3. Kandidati za pridobitev licence morajo imeti že pridobljen naziv vzrejno tetovirni referent ali 

zaključeno izobraževanje za vzrejne referente pri KzI.  

4. Licence se podeljujejo za obdobje 3 (treh) koledarskih let na licenčni delavnici. KSV bo skupaj s KzI 

letno pripravil 1 (eno) licenčno delavnico, prvo jeseni 2017.  

5. Licenčna delavnica bo organizirana v enem dnevu, sestavljena pa bo iz: 

a/ splošnega dela (pravila, novosti, najpogostejša problematika), ki ga vodi Vodja rodovne knjige,  

b/ specialnega dela (specifika pasem v delokrogu posamezne VK), ki ga vodijo VK,  

c/ izpita (splošni in/ali specialni del), ki ga bo organizirala KzI.  

Udeležba na splošnem delu delavnice je obvezna za vse, udeležba na specialnem delu pa je omejena 

na delokrog 2 (dveh) več pasemskih VK ali 4 (štirih) eno pasemskih VK (ali kombinacijo 1 + 2).  



6. Licenca bo veljala za tiste pasme, za katere je VR oz. VTR opravil izpit. Vsako nadaljnje leto bo na 

licenčni delavnici lahko širil svoj delokrog. 

7. Vzrejni referenti bodo morali svojo licenco podaljšati na licenčni delavnici pred njenim iztekom. Za 

podaljšavo veljajo enaka pravila kot za pridobitev licence, razen v delu, ki omejuje delokrog (specialni 

del izpita se lahko opravlja za ves delokrog, za katerega je VR oz VTR že imel licenco). Če se licenčne 

delavnice VR oz VTR ne bodo udeležili, jim brez izjem licenca ugasne vsaj za eno koledarsko leto. 

Obnovili jo bodo lahko na eni od naslednjih licenčnih delavnicah.  

 

9. KSV bo vsak konec tekočega leta aktualiziral seznam licenciranih VR oz. VTR po delokrogih VK. VK 

lahko na podlagi aktualiziranega seznama: 

a/ oblikuje listo pooblaščenih VR oz. VTR za svoj delokrog na podlagi dodatnih meril 

b/prevzame seznam KSV, pri čemer lahko za posameznega VR oz. VTR s seznama predlaga veto za 

svoj delokrog, o utemeljenosti takega veta pa odloči KSV. 

10. Licenčni sistem za VR oz. VTR stopi v veljavo s 01.01.2018. Vzrejno tetovirni referenti , ki se 

licenčne delavnice v letu 2017 ne bodo udeležili oz. ne bodo pridobili licence, v letu 2018 ne morejo 

opravljati del VR oz. VTR.  

Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se z dopisom posreduje vsem VK in 

vzrejno tetovirnim referentom. 

LICENČNE DELAVNICE OZIROMA PREDAVANJA Z IZOBRAŽEVANJEM  BODO ORGANIZIRANA  

V OKTOBRU 2017. 

 

KSV K9-4/2017: Sklep za obvestila vzrejnih komisij 

1. Vzrejne komisije vsa za zainteresirano javnost pomembna obvestila, sklepe, razpise,… objavijo na 

spletnem portalu KZS v rubriki Vzreja, podrubrika posamezna VK. 

2. Razpisi vzrejnih pregledov z navedbo kraja, pričetka in pristopnih pogojev morajo biti obvezno 

objavljeni vsaj 30 dni pred vzrejnim pregledom na spletnem portalu KZS. 

3. Objava razpisa vzrejnega pregleda v Kinologu (64. člen PSD) ni obvezna.  

Sklepi se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se z dopisom posredujejo vsem VK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


