
     DRŽAVNA VZREJNA KOMISIJA ZA PASMO ROTTWEILER 

 

RAZPISUJE JESENSKO OCENJEVANJE ZUNANJOSTI 
IN VZREJNI PREGLED 

 

Državna vzrejna komisija za pasmo rottweiler, organizira  
v nedeljo, 1. oktobra 2017 vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti  

na vadišču Kinološkega društva Domžale. 
Natančen čas bo objavljen na spletni strani KZS 4 dni pred prireditvijo glede 

na število prijav. 
 
Za ocenjevanje zunanjosti potrebujete (na dan prireditve): 
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. original rodovnika. Psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko; 

3. veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 
2017; 

4. najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev 
 
Za vzrejni pregled potrebujete (na dan prireditve): 
1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica); 
2. DNK profil. Od 1.9.2017 velja pravilo, ki je opisano v »Pojasnilih glede 

uvedbe novih pravil« in je bilo objavljeno na spletni strani KZS dne, 
25.8.2017 in sicer: 
1. Profili DNK  
1.1 Vsi psi, ki bodo opravljali ali podaljševali vzrejno dovoljenje po 1.9.2017, 
morajo imeti razvit profil DNK. V kolikor profil DNK ni predložen na dan 

vzrejnega pregleda (VP), ga lahko lastniki plemenjaka/plemenke dostavijo v 
roku 30 dni po VP vzrejni komisiji, ki šele takrat izda vzrejno 
knjižico/dovoljenje. Vzrejne komisije lahko po lastni presoji organizirajo tudi 
odvzem krvi na vzrejnem pregledu.  
1.2 Za vse paritve, opravljene po 1. 9. 2017, morata biti opravljena profila DNK 
obeh staršev, ki jih je potrebno predložiti najpozneje ob prijavi legla, 
priporočamo pa predložitev skupaj s prijavo paritve. Obveza velja tudi za 
plemenjake iz tujine. O vseh izjemah tega pravila (mrtvi plemenjaki in drugi 
relevantni razlogi) odloča KSV na podlagi utemeljene prošnje vzreditelja, ki 
mora biti pridobljena pred paritvijo. KSV se zavezuje, da bo o takšnih prošnjah 
odločal v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 5 delovnih dneh.  
1.3 Obveznost profila DNK pri vpisu v SLR stopa v veljavo s 1. 1. 2018.  
1.4 Odvzem biološkega materiala – krvi lahko opravi kateri koli veterinar z 

veljavno licenco Veterinarske zbornice Slovenije, razen kadar posamični vzrejni 
pravilniki določajo drugače (npr. nemški ovčarji). Pri odvzemu je potrebno 
upoštevati navodila EVG, objavljena na spletni strani KZS, ter izpolniti ustrezen 
obrazec: http://www.kinoloska.si/wpcontent/uploads/2017/01/Obrazec-za-
profile-DNK.pdf  
1.5 KZS je na podlagi pogodbe s podjetjem EVG d.o.o. zagotovil vzrediteljem 
ceno za izdelavo profila, ki znaša 27,87 € (brez DDV). Vzreditelji lahko navedeni 
profil pridobijo pri katerem koli certificiranem laboratoriju, ki izdeluje profile v 
skladu s standardom ISAG in kjer bo iz izvida razvidno, da je vzorec odvzel 
veterinar v skladu s predvidenim protokolom. 

http://www.kinoloska.si/wpcontent/uploads/2017/01/Obrazec-za-profile-DNK.pdf
http://www.kinoloska.si/wpcontent/uploads/2017/01/Obrazec-za-profile-DNK.pdf


3. uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR; 
4. psi morajo biti čipirani v deželi izvora in imeti čitljivo tetovirno številko, če jo 

pes ima; 
5. originalno vzrejno knjižico ali kartonček, če jo pes/psica že ima; 

6. fotokopijo telesne ocene (če jo pes že ima). Vzrejnega pregleda se lahko 
udeležijo psi/psice s telesno oceno najmanj DOBRO (3). Oceno zunanjosti lahko 
pes pridobi neposredno pred vzrejnim pregledom. 

7. original izvida obveznega slikanja kolkov in komolcev 
po sklepu KSV in UO KZS, ki je bil objavljen na spletni strani KZS 17.1.2017, 
mora biti ocenjevanje slikanja od tega dne dalje opravljeno na Veterinarski 
fakulteti v Ljubljani ali Veterinarski bolnici Vipava. (Velja za pse slikane do 
31.8.2017); Od 1.9.2017 velja pravilo, ki je opisano v »Pojasnilih glede 
uvedbe novih pravil« in je bilo objavljeno na spletni strani KZS dne, 
25.8.2017 in sicer:  
2. Slikanja okostja  
2.1 Obveza glede slikanja okostja stopi v veljavo s 1. 9. 2017. Vsa slikanja 
okostja pred tem datumom so veljavna, v kolikor so opravljena v skladu s 

trenutno veljavnim pravilnikom za posamično pasmo.  
2.2 Slikanje okostja po 1. 9. 2017 lahko vzreditelji opravijo pri veterinarjih, ki 
jih je pooblastila Veterinarska zbornica. Seznam trenutno pooblaščenih 
veterinarjev najdete na spletni strani KZS: http://www.kinoloska.si/wp-
content/uploads/2017/01/Seznam-VO-s-podp.pogodboVO_VZB.pdf in se bo 
dopolnjeval. Za uvrstitev veterinarjev na seznam pooblaščenih je odgovorna 
Veterinarska zbornica v skladu s strokovnimi standardi in ne KZS. Odčitavanja 
opravlja izključno posebej v ta namen ustanovljena komisija Veterinarske 
zbornice. Vzrediteljem in lastnikom bo zagotovljena možnost drugega mnenja v 
primeru dvoma o upravičenosti izvida.  
2.3 V primeru uvoza odraslega psa/psice, ki ima slikanje okostja opravljeno v 
tujini, je potrebna verifikacija izvida, ki jo opravi komisija za odčitavanje.  

2.4 VK določi minimalno starost za slikanje okostja glede na pasemske specifike 
lastnega delokroga.  
2.5 Od 1. 9. 2017 do implementacije sklepov v pasemske vzrejne pravilnike se 

določbe sklepov KZS uporabljajo neposredno. V primeru, da želi VK uveljaviti 
subsidiarno določitev ali izjemo, mora nasloviti vlogo na KSV. 

8. original delovne knjižice z opravljenim minimalno B-BH, z izjemo policijskih, 
vojaških in reševalnih psov (priznava se samo izpit opravljen v Sloveniji); 

9. psi, ki so opravili izpit IPO v tujini, morajo potrdilo predhodno nostrificirati na 
KZS; 

10. najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 18 mesecev; 
11. veljavno članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 

2017.  
Nečlani plačajo dvojno pristojbino; 

 

Na prireditev se lahko prijavite samo preko spletne 

prijavnice. 
Spletna prijavnica 
 
Na naslov: cstisk@siol.net pa pošljete kopije naslednjih dokumentov: 
1. kopijo rodovnika, uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR; 
2. kopijo vzrejne knjižice ali kartonček, če jo pes/psica že ima; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqOImhXWETl2cN4aHPLPEf7DnY0jF9OwE02Zdp571k-ivqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqOImhXWETl2cN4aHPLPEf7DnY0jF9OwE02Zdp571k-ivqw/viewform
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3. fotokopijo telesne ocene (če jo pes že ima); 
4. DNK profil (če ga pes že ima); 
5. kopijo izvida obveznega slikanja kolkov in komolcev;  
6. kopijo delovne knjižice;  

7. kopijo članske izkaznice z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto - 2017.  
 
Podaljšanje vzrejnih dovoljenj se opravi le ob ponovni privedbi psa/psice na 
vzrejni pregled.  
Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je 
odgovoren lastnik. 
 

Zadnji rok za prijavo je 24.9.2017.  

Po tem roku prijav ne bomo več sprejemali ! 

V primeru nepopolne dokumentacije vaša prijava ne bo upoštevana ! 

 


