Vzrejne komisije
Zapoge, 3.10.2018
Zadeva: Sklep KSV
Dopis št: 47184

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je Komisija za strokovna vprašanja pri KZS na svoji 34. redni seji dne
19.7.2018 sprejela naslednji sklep:
Sklep KSV 27-34/2018:
1. Paritve psov v najožjem sorodu (brat/sestra, oče/hči, mati/sin) niso dovoljene.
2. Paritve psov v zelo ozkem sorodu (polbrat-polsestra, stric/teta-nečakinja/nečak, dvojni
bratranec/dvojna sestrična, ded/babica-vnukinja/vnuk) so dopustne izjemoma v primeru živali
najvišje kakovosti oz. tki. elitnih živali in izkazanem interesu pasme.
3. Paritve psov v ozkem sorodu (paritvena partnerja imata enega ali več skupnih prednikov do
vključno tretje (3) generacije prednikov oziroma do vključno nivoja pradedov/prababic,
paritev pa ne spada med paritve v najožjem ali zelo ozkem sorodu) so dopustne le v primeru
živali nadpovprečne kakovosti (velja za paritvena partnerja in skupne prednike) ter izkazanem
interesu pasme.
4. Vzreditelj, ki želi pariti v sorodu, mora pridobiti pisno soglasje pristojne vzrejne komisije.
5. Pristojna vzrejna komisija izda vzreditelju za paritev v sorodu pisno soglasje , ko/če paritev
v sorodu odobri KSV s sklepom. Brez odobritvenega sklepa KSV je pisno soglasje pristojne
vzrejne komisije nično.
6. Paritve v sorodu, za katere vzreditelj ne bo posedoval veljavne pisne odobritve pristojne
vzrejne komisije, bo KSV obravnavala kot samovoljne.
Sklep KSV 28-34/2018:
1. Vlogo za paritev v sorodu pripravi in posreduje KSV pristojna vzrejna komisija. Popolna
vloga mora vsebovati:
a/ prošnjo vzreditelja, pripravljeno po zahtevah pristojne vzrejne komisije, iz katere bo
razviden interes vzreditelja, njegova pričakovanja, poznavanje vpletenih psov (paritvenih
partnerjev in skupnih prednikov), …
b/ stališče vzrejne komisije, iz katerega bo razvidna presoja vloge vzreditelja, izkazan interes
pasme in morebitne vzrejne opombe
c/ rodovnika paritvenih partnerjev (obvezno)
č/ morebitne priloge, ki pripomorejo k utemeljitvi vloge
d/ kriterije za uvrstitev psa/psice med elitne živali pri paritvah v zelo ozkem sorodu
2. Vlogo pristojna vzrejna komisija posreduje KSV najmanj petnajst (15) dni pred paritvijo.
KSV nepopolnih vlog ne bo obravnavala, za popolne vloge pa bo izdala sklep najkasneje v

desetih (10) dneh od prejema vloge.
3. KSV lahko s sklepom zahteva dodatno obrazložitev pred dokončnim odločanjem, vlogo
zavrne, vlogo potrdi ali vlogo potrdi z vzrejno opombo, npr. s pogojem omejitev paritev v
sorodu pri potomcih.
4. Omejitveni pogoj se kot opomba za vzrejo vpiše v rodovno knjigo in izdane rodovnike.
5. Veljavnost sklepa KSV je omejena na šestdeset (60) dni.
Sklep KSV 29-34/2018:
1. KSV sklepe, s katerimi odobri/ne odobri paritve v sorodu, posreduje pristojni vzrejni
komisiji in Rodovni knjigi.
2. Rodovna knjiga ustavi postopek izdaje rodovnikov, če ugotovi, da je bila opravljena paritev
v sorodu in ne poseduje odobritvenega sklepa KSV.
3. O nadaljevanju postopka izdaje rodovnikov odloči KSV s posebnim sklepom.
Sklep KSV 31-34/2018:
1. Rdeči žig, katerega odtis v rodovnike zapove KSV s sklepom, se odtisne tudi v izdane
izvozne rodovnike.
2. Zaznambe, ki praviloma spremljajo rdeči žig, se vpišejo v rodovno knjigo in rodovnike. V
izdane izvozne rodovnike se vpisujejo v angleškem jeziku.
3. Opombe za vzrejo, katerih vpis zahteva KSV ali pristojna vzrejna komisija, se vpišejo v
rodovno knjigo in rodovnike. V izdane izvozne rodovnike se vpisujejo v angleškem jeziku.
S spoštovanjem,

Poslovna sekretarka

Predsednik KSV

Helena Hace, l.r.

Roman Hoefferle, l.r.
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