
DNK profiliranje 

Zakaj pričetek izvajanja 01.09.2017? 

Presečni datum, ko naj bi ukrep pričel učinkovati, je dejansko 01.01.2018. Od tega dne dalje bodo v 

SLR vpisani mladiči imeli starše z izdelanim DNK profilom. Ker bo vpis uvoženih psov možen le  s 

potrjeno DNK identiteto ( certifikatom testa starševstva) ali lastnim DNK profilom, se bo s 01.01.2018 

banka podatkov pričela učinkovito polniti. Za dosego tega cilja je z ukrepi, ki zadevajo vzrejne živali, 

potrebno pričeti prej.  Zato pričetek veljavnosti nekaterih ukrepov s 01.09.2017. 

Kdo bo vodil banko podatkov?  

Po pogodbi EVG, Molekularna diagnostika, d.o.o.. To pa ne pomeni, da ima ta izvajalec ekskluzivo pri 

izdelavi DNK profilov. Veljavni bodo vsi DNK profili akreditiranih laboratorijev, ki uporabljajo standard 

ISAG. Tega uporabljajo vsi evropski laboratoriji, ameriški DNK profili pa so izdelani po standardu ISAG 

ali AKC, ki nista kompatibilna. Večjih, predvsem pa nerešljivih zapletov ni pričakovati. 

Pri tem še to, da akreditirani laboratoriji v primeru potrebe sodelujejo z med laboratorijsko 

izmenjavo podatkov. 

Zakaj kri kot biološki material? 

Biološki material se bo hranil 10 let in kri je za hrambo najprimernejša. 

Kako je z odvzemom biološkega materiala? 

Po nasvetu Veterinarske zbornice bo vsaj v začetnem, uvajalnem obdobju odvzem krvi omejen na 

veterinarske organizacije, pooblaščene za rentgensko slikanje okostja. Aktualen seznam organizacij se 

bo dodatno razširil, KSV pa bo VK, ki bi želele organizirati odvzem krvi na vzrejnem pregledu, to 

omogočil tudi mimo pooblaščenih veterinarskih organizacij. V takem primeru bo VK za veterinarja, ki 

ni del pooblaščene veterinarske organizacije, lahko pridobila posebno pooblastilo KSV. 

V prilogi je informacija, ki jo je pripravil EVG, Molekularna diagnostika, d.o.o. v zvezi z vzorci 

biološkega materiala. 

Kdaj je potrebno predložiti certifikat DNK profila? 

Za vzrejni  pregled je ureditev v rokah posamezne VK, po 01.09.2017 VD ni mogoče izdati ali 

podaljšati brez predloženega certifikata. 

Če je bila paritev izvedena po 01.09.2017, vpis mladičev v SLR ne bo možen, če prijavi paritve/prijavi 

legla ne bosta priložena certifikata DNK profilov obeh staršev. 

Po 01.01.2018 vpis uvoženega psa v SLR ne bo možen, če lastnik psa ne bo predložil certifikata o DNK 

identiteti psa ali certifikat o DNK profilu psa. 

 

Komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja 

Kaj je z izvidi, pridobljenimi pred 01.09.2017? 

So veljavni, če so pridobljeni na način kot je predpisan v dosedanjih vzrejnih pravilih za posamezno 

pasmo. Izvidi, pridobljeni po 01.01.2019 bodo veljavni le, če bodo izdelani s strani Komisije. 

Kaj je z izvidi iz tujine? 

Izvid iz tujine (npr. uvoz odraslega samca, ki že ima izvid slikanja kolkov) bo veljaven, če ga bo 

nostrificirala Komisija. 

Je seznam veterinarskih organizacij, ki so pooblaščene za slikanje okostja, dokončen? 

Ne, Veterinarska zbornica ga bo dopolnjevala s tistimi organizacijami, ki bodo izpolnjevale tehnične in 

kadrovske zahteve.  

V prilogi je aktualni seznam pooblaščenih veterinarskih organizacij, ki bodo pričele s slikanjem okostja 

po 01.09.2017. 



Drugo mnenje, bo mogoče? 

Da, Veterinarska zbornica bo uredila način pridobitve drugega mnenja. 

 

 

 

 


