
 

Sklep KSV 21-33/2018: 

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

1. KZS zažene projekt »Ohranitev avtohtonih lovskih pasem«. Med avtohtone lovske pasme spadajo 

pasme Koroški žigec, Kratkodlaki istrski gonič, Resasti istrski gonič in Posavski gonič. 

2. Cilji projekta so: 

a/  oživitev pasme Koroški žigec in njeno priznanje pri FCI 

b/ doseči priznanje so domicilnosti (Hrvaška + Slovenija) za pasme Kratkodlaki istrski gonič, Resasti 

istrski gonič in Posavski gonič pri FCI 

3. Projekt se zastavi kot nacionalni, zato se k sodelovanju povabi Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Lovsko zvezo Slovenije in Biotehniško fakulteto. 

4. Projekt vodi »Komisija za ohranitev avtohtonih lovskih pasem«, v katero vsi deležniki imenujejo po 

enega člana. 

5. Nosilec aktivnosti za priznanje pasme Koroški žigec in priznanje so domicilnosti za pasme 

Kratkodlaki istrski gonič, Resasti istrski gonič in Posavski gonič pri FCI je na strani KZS UO KZS. 

6. KZS za koordinatorja aktivnosti pri vzpostavljanju komisije pooblasti Verčko Jožefa. 

 

Sklep KSV 22-33/2018: 

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

1. Nosilec strokovnih aktivnosti v okviru projekta »Ohranitev avtohtonih lovskih pasem« je Komisija 

za strokovna vprašanja pri KZS. 

2. Temeljna cilja strokovnega dela v okviru projekta sta: 

a/ oživitev pasme Koroški žigec  

b/ številčna in kakovostna okrepitev pasem Kratkodlaki istrski gonič, Resasti istrski gonič in Posavski 

gonič  

3. Za izvajanje strokovnega dela se ustanovi Državna vzrejna komisija za avtohtone lovske pasme kot 

strokovna komisija s posebnim statusom in z naslednjimi osnovnimi nalogami: 

a/ pripraviti osnutek standarda pasme Koroški žigec 

b/ izdelati rejski program za vsako od pasem posebej 

c/ pripraviti nabor plemenjakov in plemenk pasme Planinski gonič, ki so primerni za vključitev v rejski 

program Koroškega žigca 

č/ pripraviti pogoje za vključitev plemenjakov in plemenk v rejski program posamezne pasme 

d/ izvajati telesno ocenjevanje, delovne preizkušnje in vzrejni pregled za vse tri pasme 

e/ načrtovati in določati vzrejne kombinacije za plemenke in plemenjake vseh treh pasem 

f/ pregledovati legla in spremljati uspešnost vzrejnih kombinacij s posebnim poudarkom na pasmi 

Koroški žigec 

e/ evidentirati vsa opravila in arhivirati vso dokumentacijo 

g/ zagotavljati slikovni material vseh plemenjakov, plemenk, legel in mladičev v različnih razvojnih 

fazah s posebnim poudarkom na pasmi Koroški žigec 

h/ pripravljati letna poročila 

4/ KSV v Državno vzrejno komisijo za avtohtone lovske pasme imenuje Verčko Jožefa kot predsednika 

ter Žlebnik Slavka, Deberšek Bojana, Nahtigal Janeza in Burnik Radoša kot člane. 

  



Sklep KSV 23-33/2018: 

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

1. Rodovna knjiga nastavi začetno rodovno knjigo za pasmo Koroški žigec s pasemsko kratico Kž takoj, 

ko bo potrjen standard za pasmo Koroški žigec. 

2. Vse plemenjake in plemenke, ki bodo uvrščeni v rejski program Koroškega žigca, se iz rodovne 

knjige Planinskih goničev prestavi v začetno rodovno knjigo Koroškega žigca. 

3. Potrjen standard za pasmo Koroški žigec KZS posreduje FCI. 

 

Sklep KSV 24-33/2018: 

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

1. Plemenjakom in plemenkam ter njihovim potomcem, ki so vključeni v rejske programe pasem 

Koroški žigec, Kratkodlaki istrski gonič, Resasti istrski gonič in Posavski gonič, KZS zagotavlja: 

- brezplačne storitve DVK (telesna ocena, delovne preizkušnje, vzrejni pregled, pregled legla) 

- brezplačen DNA profil 

- brezplačne rodovnike  

- brezplačno sodelovanje na tekmah in razstavah v Republiki Sloveniji. 

2. Pogoj za koriščenje ugodnosti je sprejem pogojev za vključitev v rejski program s podpisano izjavo. 

 

 

 


