
Spoštovane kinologinje, spoštovani kinologi! 

 

Upravni odbor KZS pri uresničevanju svojega programa posebno pozornost namenja 

strokovnemu kinološkemu napredku. UO KZS je že na začetku svojega mandata zadolžil 

Komisijo za strokovna vprašanja (KSV), da na področju vzreje kot temeljne kinološke 

dejavnosti pripravi ukrepe za bolj kvalitetno in verodostojno rodovniško vzrejo.  

Na osnovi analiz problematike, ki jo je KSV v največji meri zaznala, sta KSV in UO KZS že v letu 

2016 sprejela odločitvi o DNK in slikanju okostja pri pooblaščenih veterinarjih. Spomladi 2017 

sta bila oba ukrepa predstavljena na Skupnih zborih sodnikov za športne in lovske pasme ter 

na sestanku predsednikov vzrejnih komisij v Grosupljem, napovedan pa je bil začetek 

izvajanja s septembrom 2017. 

 

UO KZS se je na pogovorih z Veterinarsko zbornico in EVG do zadnjega zelo trudil, da doseže 

ugodne cene storitev. Cena DNK analize je: 

STORITEV 
CENA  

(brez DDV) 

DNK profil po standardu ISAG 27,87 € 
 

 

Poleg tega pa je UO KZS od KSV zahteval, da pripravi ukrepe, ki bodo vzreditelje 

razbremenili nepotrebnih stroškov. Spodaj navedene sklepe je dne 04.08.2017 potrdil UO KZS. 

 

25.seja KSV z dne 12.07.2017 

Sklep KSV 16/25-2017:  

KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep kot sledi: 

1. Odpravi se obveza izdaje osebne knjižice psa ob izdaji rodovnikov kot to zapoveduje sklep 

KSV13/5-2015 z dne 28.09.2015. 

2. Osebno knjižico psa bo KZS izdala le na zahtevo vzreditelja ali lastnika psa. 

3. Posamezne strokovne komisije lahko osebno knjižico psa predpišejo kot obvezen dokument 

za svoje področje dela. 

4. Sklep se uporablja od 01.09.2017 dalje. 

 

Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK. 

 

26.seja KSV z dne 29.07.2017 

Sklep KSV 07/26-2017:  

KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep kot sledi: 

1. Obvezno se opravi samo en (1) pregled legla. 



2. Legla lahko pregledajo VR/VTR s seznama KZS in pooblastilom VK. 

3. VK lahko po lastni presoji kadarkoli odredi dodaten pregled legla. Stroški takega ogleda ne 

bremenijo vzreditelja. 

4. KSV do 30.09.2017 pripravi administrativni protokol in določi optimalni termin pregleda legla. 

5. Sklep se uporablja za legla, poležena od 01.01.2018 dalje. 

Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK. 

 

 

Sklep KSV 08/26-2017:  

KSV daje UO KZS pobudo, da sprejme sklep kot sledi: 

1. Podaljševanje vzrejnega dovoljenja po pošti ni dopustno. 

2. Po opravljenem vzrejnem pregledu pes/psica pridobi vzrejno dovoljenje, ki je praviloma 

dokončno, v kolikor ne gre za pogojno vzrejno dovoljenje. 

3. Vzrejno dovoljenje je lahko enkratno omejeno na dve (2) leti ali drugo časovno obdobje pri 

pasmah, za katere je značilno daljše dozorevanje ali pri katerih je to smiselno zaradi druge 

pasemske specifike. V takem primeru se po ponovnem vzrejnem pregledu izda dokončno 

vzrejno dovoljenje. 

4. VK lahko po lastni presoji kadarkoli pozove plemenjaka/plemenko na vzrejni pregled. Strošek 

vzrejnega pregleda v takem primeru ne bremeni lastnika plemenjaka/plemenke. 

5. Sklep se uporablja od 01.01.2018 dalje.  

Sklep se objavi na spletnem portalu KZS in posreduje predsednikom VK. 

 

 

Zapoge, 04.08.2017 

 

Upravni odbor KZS 

 


