
VZREJNI PRAVILNIK 
ZA PASMO DOBERMAN 

 
Na podlagi 70. člena statuta Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in 8. 
člena Pravilnika o strokovnem delu KZS (v nadaljevanju PSD KZS), je delni zbor 
sodnikov za pasmo doberman, sprejel dne …….. 
 

VZREJNI PRAVILNIK ZA PASMO DOBERMAN 
 

Vzrejni pravilnik za pasmo doberman (v nadaljevanju DO) je osnovni akt delnega 
zbora sodnikov za DO pri KZS in je v skladu s strokovnimi pravilniki KZS in državno 
zakonodajo. Pravilnik je namenjen razvoju in plansko usmerjeni vzreji DO na 
področju države Slovenije. Ureja celotno področje vzreje DO. 
 
Namen tega pravilnika je izbirati med vzrejnimi živali tiste, ki po svojem značaju, 
delovnih sposobnostih in anatomski zgradbi pomenijo ohranitev in nadaljnji razvoj 
pasme v skladu s standardom FCI. 
 
Pravilnik je sestavljen tako, da omogoča večjo primerljivost s postopki in merili, ki za 
določanje vzrejne vrednosti veljajo v matični deželi dobermana, ob obveznem 
spoštovanju pasemskega standarda FCI. 
 

1. člen 
 

Vzrejni pravilnik (v nadaljevanju VP) ureja področje vzreje psov pasme doberman za 
področje Slovenije in obvezuje vse lastnike psov in psic pasme doberman. 
 

2. člen 
Vzrejni pravilnik temelji na določilih: 

1. Statuta KZS 
2. Pravilnika o strokovnem delu KZS 
3. Zakona o zaščiti živali 

Za vprašanja, ki jih ne opredeljuje VP vzrejne komisije za pasmo doberman, veljajo 
določila PSD KZS in pravilnikov FCI s področja vzreje. 
 

3. člen 
 

Za vzrejo pasme doberman je v Sloveniji pristojna Vzrejna komisija za pasmo 
doberman, v nadaljevanju VK DO. 
 

4. člen 
Naloge in pristojnosti VK DO: 

 vodi vzrejo pasme doberman tako, kot je definirano v standardu pasme in 
vzrejnih ciljih za pasmo DO matične dežele; 

 organizira telesno ocenjevanje in vzrejni pregled; 
 v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu (PSD) in tem pravilnikom, izdaja, 

podaljšuje in odvzema vzrejna dovoljenja; 
 vodi evidenco vseh vzrejno pregledanih psov in psic; 



 v primeru kršitev pri vzreji, predlaga pristojnemu organu prepoved vzreje 
vzreditelju ali lastniku plemenjaka; 

 spremlja razvoj pasme in v primeru negativnih pojavov predlaga spremembe 
pogojev za vzrejo; 

 spremlja spremembe standarda pasme ter priporočila matične dežele in o tem 
obvešča sodnike in vzreditelje. 

 
5. člen 

 
Vzrejni pregled se organizira v okviru terminskega plana VK DO, ki ga je potrdila 
Komisija za prireditve KZS. Organizirata se 2 (dva) redna vzrejna pregleda, 
spomladanski in jesenski. VK DO mora datum vzrejnega pregleda objaviti  (30 dni 
pred vzrejnim pregledom) v reviji Kinolog, spletni strani KZS in obstoječega društva 
za pasmo doberman. Vzrejni pregled opravita najmanj dva kinološka sodnika, člana 
VK DO. 
 

6. člen 
VK DO  sestavljajo: 

1. predsednik VK; 
2. trije (3) člani VK za zunanjost; 
3. sodnik za delo 

 
7. člen 

 
Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi/psice, ki so stari najmanj 15 mesecev In 
izpolnjujejo pogoje iz 8. člena s tem da vzrejno dovoljenje psicam začne veljati od 
napolnjene starosti 18 mesecev. 
 

8. člen 
 

Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi/psice pasme DO, ki so bili pravočasno 
prijavljeni in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. obvezen vpis v rodovno knjigo KZS; 
2. slikane kolke (odčitavanje kolkov opravi pooblaščeni veterinar)  
3. knjižico o cepljenju s čip številko; 
4. opravljen najmanj nižji delovni izpit B-BH  (z izjemo policijskih, vojaških in 

reševalnih psov) 
 
Kopije vse omenjenih dokazil je potrebno priložiti k prijavi na vzrejni pregled, originale 
pa lastnik prinese na vzrejni pregled, kjer se jih preveri. 
 
Cene ocene zunanjosti in vzrejnih pregledov ter ostale storitve vzrejne komisije se 
zaračunavajo po veljavnem ceniku KZS.  
 

9. člen 
 
Vzrejna komisija priznava opravljen mednarodni B-Bh in delovni izpit IPO ZTP. 
Delovni izpit B-Bh in IPO ZTP mora biti opravljen v Sloveniji.  
Če je pes izpit opravljal v tujini, mora biti le-ta pred prijavo na vzrejni pregled 
nostrificiran pri Kinološki zvezi Slovenije. 



 
10. člen 

 
Izredni vzrejni pregled opravita najmanj dva člana VK na željo lastnika psa/psice, ki 
se upravičeno ni udeležil rednega VP, ali za pse/psice, uvožene iz tujine. 
Stroške izrednega VP po veljavnem ceniku KZS, plača lastnik pripeljanega psa/psice 
na dan VP. 
 

11. člen 
 
Po opravljenem vzrejnem pregledu, vzrejna komisija izda v roku 30 dni vzrejna 
dovoljenja psom in psicam, ki se bodo uporabljali za vzrejo. To določilo velja samo za 
pse in psice, ki so za pristop k vzrejnemu pregledu izpolnjevali zahtevane pogoje v 
skladu s tem pravilnikom in uspešno opravili vzrejni pregled.  
 

12. člen 
 
Na vzrejnem pregledu se oceni: 

1. zunanjost psa, 
2. značaj/nrav (obnašanje psa/psice), 
3. preizkus naravne zasnove psa  - po programu IPO ZTP, vaje discipline »C« 

(velja za pse in psice, ki imajo opravljen ZTP ali najmanj IPO – 1), 
4. strelomirnost.  

 
13. člen 

 
Vzrejne ocene se oblikujejo na osnovi strokovnih zahtev: 

1. pasemski standard, 
2. pasemske zahteve matične organizacije, 
3. vzrejna politika VK DO, ki je v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu KZS. 

 
14. člen 

 
Vzrejni pregled je razdeljen na 3 dele: 

1. ocena zunanjosti, 
2. ocena naravnih zasnov, 
3. strelomirnost. 

 
15. člen 

 
Ocena zunanjosti 
Sodnik pregleda tetovirno številko in čip ter s tem potrdi identiteto psa/psice. Med 
pregledom in s prvim kontaktom s psom/psico se oceni obnašanje psa. 
Psu se izmeri višina, dolžina, globina prsnega koša, ugriz. Psa se opiše (telesna 
ocena) in oceni njegovo gibanje in kondicija. Za pridobitev  vzrejnega dovoljenja 
mora pes/psica dobiti najmanj prav dobro telesno oceno. Izjemoma lahko vzrejna 
komisija dodeli pogojno vzrejno dovoljenje tudi psu/psici s telesno oceno dobro, če 
ima le-ta posebne delovne sposobnosti, vendar se lahko pari le s partnerjem, ki daje 
preizkušeno telesno ustrezne potomce. 
 



16. člen 
 
Ocena naravnih zasnov   

a) vodnik se s svojim psom napoti skozi skupino ljudi, ki se premika proti psu  
b) vodnik se s svojim psom napoti v skupino ljudi in se v skupini ustavi. Skupina 

ljudi nato obkroži vodnika in psa do razdalje enega koraka 
c) vodnik in pes sta v skupini in vodnik preda psa z vrvico sodniku in se oddalji 

cca. 30 korakov od psa in ga odpokliče 
d) vodnik se igra s tujim predmetom ( igralna klobasa) in nato preda predmet 

sodniku, da se poigra s psom in preveri kakšen nagon plena, borbenost in 
reakcijo na obremenitev ima pes (psi in psice ki so mlajši od 24 mesecev in 
opravijo omenjeni preizkus ni potrebno opravljati  preizkusa iz vaj discipline C) 

Preizkus nagonske zasnove 
Za pse, ki imajo opravljen samo B-BH izpit in so starejši od 24 mesecev se nagonske 
zasnove preizkusijo s osnovnimi vajami discipline C. Vodnik ima psa na vrvici 
pripetega na ovratnico ali oprsnico. Marker s svojim gibanjem vzpodbudi psa in mu 
omogoči ugriz v rokav. Po ugrizu v rokav preizkusi borbenost in izvede obremenitev 
(brez udarcev) s palico  
Za pse in psice, ki imajo opravljen IPO – ZTP izpit  ali najmanj IPO – 1, se opravi 
preizkus po programu IPO ZTP , ki vsebuje vaje discipline »C«. 
 
 

17. člen 
 
Strelomirnost 
Preizkus se izvede v oddaljenosti 15-20 m od psov. Strelja se dvakrat v razmaku do 
5 sekund. V primerih dvoma se preizkus ponovi in vodnik ima psa/psico na ohlapnem 
povodcu. 
 

18. člen 
 
Za pridobitev vzrejnega dovoljenja je potrebno opraviti vse tri dele VP.  
 
Pes/psica, ki ni uspešno opravil/a preizkusa naravnih zasnov ali strelomirnost, se 
lahko še enkrat privede na ponovni vzrejni pregled. 
 

19. člen 
 
Vzrejna vrednost – ocena, je sestavljena iz: 
 
A. Razvrstitev po vzrejni oceni: 
 
I. A vzrejni razred; iz I. vzrejnega razreda se lahko v I. A vzrejni razred razvrstijo 
psi/psice, katerih potomci so bili iz dveh legel (najmanj 50 % potomcev) različnih 
kombinacij, na telesnem ocenjevanju ocenjeni odlično. 
I. vzrejni razred;  vanj se razvrstijo psi/psice, ki so tipični predstavniki pasme DO, 
odličnega izgleda, samozavestni in umirjeni ter odločni pri preizkusu naravnih 
zasnov. 



II. vzrejni razred; vanj se razvrstijo psi/psice, ki odgovarjajo pasemskemu standardu, 
lahko imajo manjše napake, ki ne vplivajo na samo pasmo/standard.  Ocena 
zunanjosti je prav dobro. 
III. pogojni vzrejni razred; vanj se razvrstijo psi/psice, ki odgovarjajo pasemskemu 
standardu, vendar imajo hibe, ki ne smejo biti razširjene v populacijo. Ocena 
zunanjosti je dobro. 
Vzrejna prepoved z oznako 0; vanj se razvrstijo psi/psice, ki premalo odgovarjajo 
pasemskemu standardu in so prejeli oceno zunanjosti zadostno ali nezadostno. 
 
B. Razvrstitev psov po oceni naravne zasnove: 
Oznaka 4; prejme pes, ki ima opravljen najmanj IPO ZTP, IPO – 1 in je uspešno 
opravil preizkus naravnih zasnov in strelomirnost. 
Oznaka 2; prejme pes/psica, ki ima opravljen izpit B-Bh in je uspešno opravil 
preizkus naravnih zasnov in strelomirnost. 
Oznaka 0; prejme pes/psica, ki ima opravljen izpit B-Bh, vendar ni uspešno opravil 
preizkus naravnih zasnov ali strelomirnost. 
 

20. člen 
 
Vzrejno dovoljenje velja za pse in psice dve (2) leti od datuma, ko je bil pes/psica 
vzrejno pregledan. Vzrejno dovoljenje se podaljša samo, če se psi/psice ponovno 
pripeljejo na vzrejni pregled. Podaljšanje po pošti se ne opravlja. 
 

21. člen 
 
Psa, privedenega na podaljšanje vzrejnega pregleda, se telesno oceni, da se ugotovi 
njegova fizična kondicija in preveri čip. 
Pes, ki bi želel biti razvrščen v višji vzrejni razred, opravlja celoten vzrejni pregled.  
 

22. člen 
 
Vzrejna prepoved 
Dobijo jo psi/psice zaradi prirojenih telesnih hib (dedne napake). Vzrejna prepoved je 
trajnega značaja, dobi jo pes/psica, če so na vzrejnem pregledu ugotovljene 
naslednje napake: 
 
Značaj: plahost, nervozen, agresiven, streloplahost. 
Splošni vtis: neizrazito izražen spol psa/psice, nepopolno spolovilo pri psih. 
Oči: rumene oči, modre oči, oči roparice, oči različnih barv. 
Zobovje: pred ugriz, pod ugriz, kleščast ugriz, pomanjkljivo zobovje. 
Dlaka: belina, predolga in prevalovita dlaka,  izrazito tanka dlaka ali večji predeli brez 
dlake (alopecija). 
Višina: višina psa več kot 2 cm pod ali nad s standardom določeno višino. 
Displazija: displazija kolkov C in več. 
Naravne zasnove: dvakrat neuspešen preizkus nagonskih zasnov. 
 

23. člen 
 
Vzrejno dovoljenje preneha: 
1. če se ne podaljša v roku; 



2. če se kršijo pravila tega Pravilnika; 
3. če se ga na osnovi določil tega Pravilnika odvzame. 
 

24. člen 
 
Odvzem vzrejnega dovoljenja 

 ko/če se ugotovijo pri potomcih iz različnih paritvenih kombinacij (treh legel) 
dedne napake (napačen ugriz, nepopolno zobovje, belina, samci s 
pomanjkljivimi testisi); 

 če je psica več kot dvakrat kotila s carskim rezom; 
 v primeru kršitve tega Pravilnika; 
 pri ugotovljenih neprimernih pogojih vzreje; 
 nehuman odnos do živali. 
 
 

25. člen 
 
Odločitev sodnikov na vzrejnem pregledu je dokončna. Zoper odločitev sodnika ni 
pritožbe, razen če so kršena pravila tega Pravilnika in Pravilnika o strokovnem delu 
KZS. Pritožba se poda v pisni obliki pred zaključkom vzrejnega pregleda. Dokončno 
rešitev mora dati VK DO v 30 dneh od vzrejnega pregleda in ta je dokončna. 
 

26. člen 
 
Parijo se lahko samo psi in psice z veljavnimi FCI rodovniki in veljavnim FCI vzrejnim 
dovoljenjem, v kolikor ga matična dežela zahteva. 
 
Ob prijavi paritve je potrebno predložiti dokumentacijo samca in samice: 

 kopijo rodovnika; 
 kopije veterinarskih potrdil (ocena kolkov); 
 kopije potrdila o opravljenih izpitih; 
 kopije prvaštev. 

 
Tuji plemenjaki morajo prav tako predložiti kopije veterinarskih potrdil, v kolikor 
njihova matična dežela to zahteva. 
Paritev bo priznana samo v primeru, če bodo izpolnjeni vsi pogoji.  
 

27. člen 
 
V primeru utemeljenega suma, ima vzrejna komisija pravico zahtevati DNK analizo 
staršev in mladičev na stroške vzreditelja. 
 

28. člen 
 
Psico je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama ni 
krajše od 290 dni. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so samice skotile 
le enega ali dva mladiča. 
 

29. člen 
 



Umetna osemenitev je dovoljena samo pod pogoji, ki jih navaja Mednarodni pravilnik 
FCI o paritvah z zmrznjenim ali ohlajenim semenom. 
 

30. člen 
 
Pariti se smejo psi/psice, ki niso v ozki sorodstveni zvezi. Sorodstveno zvezo 
razumemo kot enega ali več skupnih prednikov, do vključno tretje generacije. VK DO 
lahko predlaga paritvene kombinacije, vendar imajo vzreditelji pravico, da sami 
izberejo partnerja in obvestijo VK DO. 
 
Parjenje v sorodstveni zvezi lahko odobri VK DO na prošnjo vzreditelja. Prošnjo je 
potrebno oddati na VK DO vsaj 14 dni pred paritvijo. V prošnjo morajo biti navedeni 
utemeljeni argumenti, zakaj se pari  v taki zvezi in kaj pričakujemo od takšnih 
kombinacij. 
 

31. člen 
 
Število mladičev v leglu je neomejeno oz. v skladu z Zakonom z zaščiti živali. Iz legla 
se odstranijo samo bolni psi in psi z vidnimi telesnim hibami. Psa iz legla odstrani 
veterinar, vzreditelj pa vzrejnemu referentu predloži potrdilo o odstranitvi. 
 

32. člen 
 
Kupiranje uhljev in krajšanje repov v skladu z Zakonom o zaščiti živali ni dovoljeno. 
Zlomljen ali poškodovan rep pri mladičkih, rešuje VK od primera do primera. 
 

33. člen 
 
Mladiči so praviloma čipirani med 7. in 8. tednom. Čipiranje opravi s strani VURS 
pooblaščeni veterinar.  
 

34. člen 
 
Pred oddajo novemu lastniku, se mora mladiče očistiti črevesnih in drugih parazitov 
ter opraviti zaščitna cepljenja. Vzreditelj mora oddat le zdrave mladiče. 
 

35. člen 
 
Mladiči, ki so uvoženi iz druge države, morajo imeti: 

 izvozni (export) rodovnik naslovljen na novega lastnika s čip oznako države, iz 
katere prihaja; 

 veljaven potni list s čipom iz države, v kateri je skoten. 
 

36. člen 
 
Za kršenje določil vzrejnega pravilnika VK DO se lahko izrečejo naslednji ukrepi s 
področja vzreje: 

1. prepoved vzreje za določen čas – izreče VK DO; 
2. trajna prepoved vzreje – izreče VK DO. 

 



37. člen 
 
Pravilnik razlaga VK DO. Dopolnitve in spremembe se spreminjajo na enak način kot 
sam Pravilnik. 
 

38. člen 
 
Pravilnik je bil sprejet na Delnem zboru sodnikov za pasmo doberman dne, 
…………… Komisija za strokovna vprašanja KZS ga je pregledala in potrdila na svoji 
…………….seji, dne …….. 
Upravni odbor je dne …………… s sklepom številka ……………. Potrdila vzrejni 
pravilnik za dobermane. Vzrejni pravilnik stopi s tem v veljavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


