
Sklepa  23. redne seje KSV z dne 29. 5. 2017, ki sta bila potrjena na 27. seji UO 

KZS dne 27. 6. 2017 

 

Sklep 23/23–2017:  DNK profil 

KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov 

za vzrejne živali. Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način: 

1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti 

dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.  

2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti 

dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.  

3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najkasneje ob prijavi legla 

predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja 

za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine. 

4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o 

starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem 

DNK profilu uvoženega psa. 

Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko 

upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.  

Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na 

spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK. 

KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev. 

Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja 

KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje 

rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov. 

Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način: 

1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le 

izvide, ki jih je izdelala Komisija. 

2. Za slikanja okostja do 31.08.2017 veljajo dosedanja pravila iz vzrejnih pravilnikov. 

Sklep se skupaj s seznamom veterinarskih ustanov, ki lahko opravljajo slikanja okostja, takoj objavi na 

spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi 

razpisov jesenskih VP. 

 

VSA DODATNA NAVODILA IN SEZNAM VETERINARSKIH USTANOV BODO VZREJNE KOMISIJE 

PREJELE DO 18. 7. 2017. 


