
PREHODNO OBDOBJE PRI PREGLEDOVANJU LEGEL 

 

V izdelavi je spletna aplikacija za registracijo legla, ki bo po dokončanju morala prestati še obdobje 

testiranja. Prehod nanjo je predviden za jesen 2018. 

Ker spletna aplikacija še ni uporabna, je KSV odločil, da do njene dovršitve uvede prehodno obdobje, 

v katerem je vzrediteljem omogočen tako sedanji režim dveh (2) ogledov legla, kakor tudi nov režim 

enega (1) obveznega ogleda legla (Sklep KSV 07/26-2017 z dne 29.07.2017). 

 

ČASOVNICA IN OBVEZNOSTI VZREDITELJA OB ENEM (1) OGLEDU LEGEL 

1. Prijava paritve  

a/  posreduje vzreditelj najkasneje v dvajsetih (20) dneh po paritvi na KZS*Rodovno knjigo  

b/  priložiti vzrejne dokumente plemenjaka in plemenke  (rodovnika, zahtevani zdravstveni 

izvidi, DNA profila in drugi zahtevani genetski testi, dokazila o opravljenih preizkušnjah) 

2. Obvestilo o leglu s Seznamom mladičev 

a/  posreduje vzreditelj najkasneje v dvajsetih (20) dneh po kotitvi na KZS*Rodovno knjigo 

b/  v Seznamu mladičev vzreditelj izpolni rubriki »Ime psa« in »Spol« 

c/  obvezno navesti ime in priimek izbranega vzrejnega referenta 

3. Ogled legla 

a/  izbrani vzrejni referent ogled legla opravi po 42. dnevu starosti mladičev in najkasneje do 

dopolnjenih 8. tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev. 

b/  vzrejni referent v Seznamu mladičev izpolni rubrike »Barva«, »Tip dlake« in »Opombe«  

4. Čipiranje mladičev 

a/  vzreditelj zagotovi čipiranje mladičev po ogledu legla do dopolnjenih 8. tednov starosti  

b/  veterinar Seznam mladičev opremi z nalepkami z mikročipirnimi kodami   

5. Posredovanje dokumentacije za izdajo rodovnikov 

a/  vzreditelj do 10. tedna starosti mladičev na KZS*Rodovno knjigo posreduje Seznam 

mladičev in morebitna dokazila o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih 

 

Dokumentacija za registracijo legla je popolna, ko Rodovna knjiga razpolaga s: 

1. Prijavo paritve 

2. vzrejnimi dokumenti staršev (rodovnika, zahtevani zdravstveni izvidi, DNA profila in drugi zahtevani 

genetski testi, dokazila o opravljenih preizkušnjah) 

3. Obvestilom o leglu s Seznamom mladičev (z izpolnjenima rubrikama »Ime psa« in »Spol«) 

 

Dokumentacija za izdajo rodovnikov je popolna, ko Rodovna knjiga razpolaga s: 

1. Seznamom mladičev (v celoti izpolnjenim in opremljenim) 

2. Morebitnimi dokazili o delovnih, tekmovalnih in razstavnih uspehih. 

VR/VTR po ogledu legla na KZS posredujejo Zapisnik o ogledu legla. 


