Predsednik KZS je dne 30.07.2018 od predsednika KSV zahteval poročilo o obravnavi tetoviranja psov
na Komisiji za strokovna vprašanja.
Pričujoče delno poročilo je kratek povzetek dogajanja v zvezi s tetoviranjem psov.

Delno poročilo o obravnavi tetoviranja psov na Komisiji za strokovna vprašanja
V KZS je bilo od 01.07.2011 dalje dopuščeno tki. dvojno označevanje psov. Poleg zakonsko obveznega
označevanja psov z mikročipi so tetovirni referenti pasje mladiče na željo lastnikov tudi tetovirali. V
vseh teh letih so se med kinologi občasno pojavljali pomisleki o pravilnosti in smiselnosti take
ureditve, ker pa je temeljila na prostovoljni odločitvi lastnika psa, se v njo ni posegalo.
Zakaj so nekateri lovski kinologi presodili, da je leto 2018 primeren čas za to, da se naredi korak nazaj
(pred leto 2011), je verjetno bolj vprašanje trenutne kinološke politične klime kot strokovno
vprašanje. Kakorkoli že, zgodaj pomladi 2018 so pričeli načrtno in terminsko usklajeno uresničevati
svojo namero, da v strokovne akte KZS vgradijo obvezo tetoviranja vseh psov lovskih pasem . Tako je
zbor sodnikov za lovske pasme dne 17.02.2018 sprejel sklep:
»Pse lovskih pasem, ki se uporabljajo v lovišču, se tetovira. Na vzrejnih pregledih se sme zavrniti psa,
ki ni tetoviran.«
Istega dne po končanem zboru sodnikov za lovske pasme je zasedal še delni zbor sodnikov za pse
jamarje in sprejel vzrejni pravilnik z naslednjo določbo:
»K vzrejnem pregledu lahko pristopijo samo psi in psice, ki imajo tetovirno številko v levem ušesu«.
Marca 2018 je bila KSV soočena z vzrejnim pravilnikom za pse jamarje, v katerem je bil postavljen
pogoj, da se vzrejnega pregleda lahko udeležijo samo tetovirani psi. Ta pogoj dejansko pomeni
zahtevo po obveznem tetoviranju vseh pasjih mladičev, ker bi drugače bila lastniku ne tetoviranega
psa odvzeta pravica do temeljne kinološke dejavnosti, to je vzreje. Pogoj naj bi veljal za vse pse
lovskih pasem, tudi pse, ki niso v lasti lovcev. V KSV je bilo izraženo opozorilo, da določba v vzrejnem
pravilniku pomeni suspenz dosedanje ureditve, ki tetoviranje dopušča na željo lastnika, in je že zato
nesprejemljiva, popolnoma nesprejemljivo pa je vezanje pravice do vzreje na sporno tetoviranje.
Reakcija lovskih kinologov v KSV je bila burna, vzrejni pravilnik so umaknili iz obravnave in njegovo
uveljavitev pričeli izsiljevati mimo predpisanih poti in s pomočjo lovske kinološke politike.
KSV je konec maja 2018 prejela v obravnavo zapisnika zbora sodnikov lovskih pasem in delnega zbora
sodnikov za pse jamarje. Na svoji junijski seji je presodila, da vzrejno izločanje psov, ki so označeni
skladno z zakonom in je njihovo identiteto na tej podlagi mogoče kadar koli preveriti, samo zato, ker
niso tudi tetovirani, ni sprejemljivo. Ob tem je bila KSV dodatno obremenjena z velikim dvomom, da
je tetoviranje psov na način, kot se izvaja v KZS, sploh skladno z določili Zakona o zaščiti živali. Zato se
je KSV odločila, da pred odločanjem o spornem vzrejnem pravilniku pridobi uradno tolmačenje
zakona glede dopustnosti tetoviranja psov. Dopis je bil Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano posredovan dne 14.06.2018.
KSV je tolmačenje UVHVVR prejela dne 27.07.2018 in istega dne z njeno vsebino seznanila
predsednika KZS. Dne 28.07.2018 je KSV od predsednika KZS prejela zahtevo, da uskladi kinološka
pravila s pravnim redom RS.
Na nujni korespondenčni seji je KSV dne 30.07.2018 sprejela sklepe, s katerimi je UO KZS predlagala

odpravo tetoviranja v KZS. Pri obravnavi prejetega tolmačenja UVHRVV je zavzela naslednja
izhodišča:
- prejeto tolmačenje Zakona o zaščiti živali je obvezujoče
- tetoviranje pasjih mladičev na način, kot ga izvaja KZS, ni dopustno, vzrejno-tetovirnim referentom v
nadalje ni več dovoljeno tetoviranje pasjih mladičev,
- morebitno tetoviranje, ki bi ga izvajali veterinarji, bi vzreditelje stroškovno zelo obremenilo,
- tetoviranje je, ne glede na to, da bi ga izvajali veterinarji, dopustno le, če je izkazana dejanska
potreba za dodatnim označevanjem psov, ker anestezija pri 2 meseca starih mladičih ni brez
nevarnosti za njihovo zdravje ali celo življenje.
KSV je v nadaljevanju iskala razloge, na podlagi katerih bi lahko ugotovila dejansko potrebo po
dodatnem tetoviranju pasjih mladičev v KZS. Razlogi bi morali biti takšni, da bi odtehtali
izpostavljanje pasjih mladičev morebitnim zdravstvenim zapletom ali celo poginu zaradi anestezije ter
znatno stroškovno obremenitev vzrediteljev. Če pa bi KZS ugotovila dejansko potrebo po dodatnem
tetoviranju pasjih mladičev, bi le to moralo biti obvezno, saj drugače dejanske potrebe ni mogoče
racionalno utemeljiti. Verjetno bi ta obveza potem morala veljati tudi za pse vseh pasem, saj niso
poznane razlike med psi lovskih in psi športnih pasem, zaradi katerih bi bilo mogoče nekaterim
pasmam obvezo naložiti, drugim pa ne.
KSV je nadalje ugotovila, da ima KZS za potrebe vodenja rodovnih knjig, izdaje rodovnikov in
identifikacije psov na kinoloških prireditvah pse primerno označene z mikročipi. Drugih potreb v zvezi
z označevanjem psov KZS nima.
Razlogi, ki jih navajajo lovski kinologi (da čip ni zanesljiv, da se čip lahko izgubi v telesu ali da se ga
lahko izreže, da je lovskega psa lažje poiskati, če je tetoviran in podobno) niso racionalni. Prav tako
zahteva po tetoviranju psov, ki se uporabljajo v lovišču, nima kaj iskati v strokovnih aktih KZS. KZS
nima nobene pristojnosti predpisovanja pogojev uporabe psov v lovišču. Te pogoje določata Zakon o
divjadi in lovstvu ter Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču, pa tudi v teh dveh aktih zahteve po
tetoviranih psih ni.
Zaradi navedenega je KSV s predlaganimi sklepi odpravila tetoviranje psov v KZS, saj ni našla
nobenega racionalnega razloga, s katerim bi lahko izkazala potrebo po dodatnem tetoviranju psov v
KZS in zaradi katerega bi bilo upravičeno stroškovno obremeniti vzreditelje ter pasje mladiče
izpostaviti nevarnostim anestezije.
UO KZS predlaganih sklepov, po katerih tetoviranje psov v KZS ni več dopustno, ni potrdil. Razlogi za
to KSV niso znani.
Dne 07.08.2018 je bila KSV obveščena, da je predsednik KZS na podlagi svojih pooblastil s sklepom do
nadaljnjega zadržal izvajanje tetoviranja v KZS.

Ajdovščina, 18.08.2018
Roman Hoeffele
predsednik KSV

