SPREMEMBA 10.11.2017
VZREJNI PRAVILNIK
Klub za tibetanske pasme Slovenije
(Lhasa apso, shih-tzu, tibetanski španjel,
tibetanski terier, tibetanski mastif)

Podlaga tega pravilnika sta Pravilnik o strokovnem delu KZS
in Pravilnika FCI o vzreji pasemskih psov. Spremembe v
omenjenih pravilnikih pomenijo tudi spremembe tega
vzrejnega pravilnika.
Vzrejni pravilnik Kluba za tibetanske pasme Slovenije (v
nadaljevanju KTP) določa predvsem posebne zahteve za
vzrejo zgoraj omenjenih pasem, sicer pa veljajo splošna
določila obeh omenjenih pravilnikov.
Strokovna (vzrejna) komisija KTP (v nadaljevanju strokovna
komisija) vodi interno vzrejno knjigo in register prenašalcev
dednih hib.
Vzrejni pravilnik je osnova za pospeševanje načrtne vzreje
zdravih, značajsko trdnih psov Tibetanskih pasem v skladu z
veljavnim standardom FCI.
1./ Vzreditelj v KTP je lahko le član, ki priznava ta vzrejni
pravilnik, vzrejna pravilnika KZS in FCI in se po njih ravna.
K temu spadajo tudi poznavanje pasme in njenih posebnosti,
pravilna oskrba in prehrana.
Oskrba psa : V primeru, da pes ne živi v hiši/stanovanju mu
je potrebno omogočiti svetel, suh, zaveten, zračen, ogrevan
prostor.
Potrebno je, da ima pes vsakodnevni kontakt z
ljudmi/gospodarjem. Obvezna je tudi skrb za potrebno
higieno.
Prehrana psa : pravilna prehrana v zadovoljujoči količini in
kvaliteti.
2./ Vzrejno svetovanje
Strokovna komisija in zbor sodnikov, kot strokovni telesi
kluba sta na razpolago vzrediteljem glede vseh vprašanj v
zvezi z vzrejo in sicer na ozemlju celotne države.
Vzrejni pregledi, srečanja vzrediteljev, klubska srečanja,
predavanja in informacije (pisne itd.) spadajo k osnovam
svetovanja.
Od vzreditelja pričakujemo upoštevanje nasvetov, priporočil
in opozoril strokovnega sveta.
Vzreditelj naj zbira tudi informacije glede ocen zunanjosti,
razstav psov, se udeležuje predavanj in študira literaturo o
pasmi, ki jo vzreja, da bi na ta način pripomogel k boljši
kvaliteti vzreje.
3./ Kontrola vzreje
Strokovna komisija si pridržuje pravico preverjanja
zadovoljivosti pogojev vzreje. Osnovni zahtevi sta : pravilna
oskrba legla in kontakt z ljudmi. Za preveritev stanja se lahko

pooblasti vzrejnega referenta KTP ali vzrejno - tetovirnega
referenta KD.
Strokovna komisija KTP je zadolžena s strani KZS (in FCI),
da ugotovi ter poskuša odpraviti prirojene hibe pri tibetanskih
pasmah, da jih registrira in objavi.
Vzreditelj, član KTP je dolžan, da ugotavljene prirojene
nepravilnosti pri svojem psu/psih ter psih svoje vzreje javi
Strokovni komisiji KTP, tako da lahko ta v skladu z navodili
KZS (in FCI) glede prirojenih hib, ukrepa in tudi dobi nove
izkušnje o dedovanju teh nepravilnosti.
Vzreditelj, član KTP je dolžan voditi lastno Vzrejno knjigo z
evidenco o paritvah/leglih v svoji vzreji.
4./ Za vzreditelja velja lastnik psice v času kotitve.
Najem oz. posojanje psice za vzrejo je mogoče le z vednostjo
strokovne komisije in le ob posebni kotroli. Predpogoj za
pridobitev vzrejnega dovoljenja je vpis psice pri KZS, poleg
tega pa mora psica odgovarjati tudi zahtevam vzreje pri KTP.
5./ Omejitve pri vzreji
Pari se lahko samo zdrave, značajsko odgovarjajoče pse
/psice, ki imajo vzrejno dovoljenje pri kinološki zvezi oz.
klubu, ki je član FCI in ki izpolnjujejo standarde FCI (kar
pomeni, da mora pes/psica imeti izpolnjene vse pogoje, ki
jih zahteva vzrejni pravilnik KTP.)
Psi netipičnega značaja glede na standard (izrazito agresivni,
bojazljivi), se iz vzreje izločijo, ne glede na oceno zunanjosti
oz. predhodno pridobljeno vzrejno dovoljenje.

Starost ob prvi paritvi :
pes - najmanj 15 mesecev
psica - najmanj 15 mesecev
Psice pasme tibetanski mastif najmanj 18 mesecev
Starost psice pri zadnji paritvi - do dopolnjenega 8 leta.
Psi - glede na kondicijo, brez starostne omejitve.
Psica ne sme imeti več kot enega legla letno oz. med enim in
drugim leglom mora preteči vsaj 12 mesecev.
V primeru da je v leglu več kot 6 mladičev (tibetanski
mastif, tibetanski terier) oz. več kot 4 mladiči (shih-tzu, lhasa
apso, tibetanski španjel) pa mora preteči do naslednjega legla
vsaj 15 mesecev.
Pisno prošnjo za nadštevilne mladiče pošlje vzreditelj
takoj po paritvi strokovni komisiji KTP, ki mora
posredovati odgovor vzreditelju in KZS najmanj 10 dni
pred pričakovanim leglom. (zadnji stavek se brise
avtomatično, zaradi spremembe v PSD KZS !)
Izjeme po predhodni pismeni prošnji obravnava in potrdi
strokovna komisija KTP, ki določi tudi pogoje.

II B - dobi pes/psica s prav dobro oceno brez
potomstva ali s potomstvom (ki pa nima treh odlično
ocenjenih psov)

6. Vzrejno dovoljenje :
1./ dosegli na oceni zunanjosti oz. razstavi pod okriljem
KZS v Sloveniji pri slovenskem sodniku ali na specialni
razstavi za tibetanske pasme pod okriljem KZS v Sloveniji
naslednje rezultate :
Psi : ocena najmanj prav dobro (4)
Psice : ocena najmanj prav dobro (4) - oz. dobro (3) izjemoma - pogojno vzrejno dovoljenje
2./ ima pozitivno vzrejno oceno
- pes od I A do II B
3./ ob predložitvi (na ali pred vzrejnim pregledom) ocene
stopnje displazije kolkov (pri starosti psa/psice najmanj 12
mesecev).
Strokovna komisija KTP določi oceno stopnje displazije, ki
je za posamezno pasmo še sprejemljiva za vzrejo.

III - pogojno vzrejno dovoljenje - dobi psica
za eno leglo
- na osnovi ocene mladičev iz tega legla
strokovna komisija odloči o nadaljni vzrejni oceni
0 - vzrejna prepoved - dobijo psi/psice zaradi
prirojenih hib in
nezaželenih naravnih lastnosti ter znani prenašalci prirojenih
hib
- psice
od I A
III oba oceno II B ali slabše je
Paritev psa
in psice,
ki do
imata
mogoča le ob predhodnem pristanku strokovne komisije
KTP.
Strokovna komisija je dolžna podeljevati nove vzrejne ocene
2 x letno.
Vzrejno dovoljenje se izdaja praviloma za eno leto.
8./ Paritev

4./ ob predložitvi potrdila o pregledu oči (PRA itd. - določilo
velja, ko bo v Sloveniji možno opraviti ta pregled)
5./ ter ostalih vet. izvidov, vkolikor jih zahteva KZS oz. FCI.
Zahtevane izvide je potrebno predložiti za tib. pasme, za
katere se ti izvidi zahtevajo v okviru KZS/FCI. Enako velja v
primeru paritve v tujini - strokovni komisiji je potrebno
predložiti kopijo zahtevanih izvidov uporabljenega tujega
plemenjaka.
Pri uvoženih psih je potrebno predložiti na vpogled tudi
original izvoznega rodovnika (export pedigree), ki glasi na
lastnika psa.
Psi/psice s prirojenimi nepravilnostmi so ne glede na
pozitivno oceno zunanjosti izključeni iz vzreje glede na
vzrejni pravilnik KZS (FCI). Že odobreno vzrejno dovoljenje
se v tem primeru umakne.

Lastnika para za paritev predvidenih psov tib. pasem sta se
dolžna pred paritvijo prepričati, ali so izpolnjeni vsi
predpisani administrativni pogoji v zvezi s paritvijo.
Paritev v sorodstvu do tretjega kolena je dovoljena le ob
predhodni privolitvi strokovne komisije.
Vzreditelj mora prijaviti paritev najkasneje v dvajsetih dneh
po opravljeni paritvi na predpisanem obrazcu (PRIJAVA
PARITVE) strokovni komisiji KTP.
Lastniki plemenjakov morajo voditi zapisnik vseh paritev
svojega psa/psov.
Priporočljivo je, da se glede skočnine dogovorita lastnika psa
in psice pred paritvijo ter pisno tudi o ponovitvi event. neuspele paritve v primeru, da se skočnina plača neposredno ob
paritvi.
9./ Leglo

7./ Vzrejne ocene :
I A - dobi pes/psica z najmanj petimi
ocenjenimi potomci

odlično

I B - dobi pes/psica z najmanj tremi odlično
ocenjenimi potomci
II A - dobi pes/psica z odlično oceno brez
potomstva ali s potomstvom (ki pa nima
treh odlično ocenjenih psov)

A./ Vzreditelj mora skupaj z vzrejno-tetovirnim referentom
izpolniti prijavo legla na predpisanem obrazcu (PRIJAVA
LEGLA) v 4 izvodih, ki jih vzrejno tetovirni referent
najkasneje v 30 dneh dostaviti strokovni komisiji KTP in
KZS.
Tudi v primeru, da legla ni, vzreditelj o tem obvesti
strokovno komisijo KTP.
B./ Pregled legla
Vzreditelj prijavi leglo vzrejno-tetovirnemu referentu takoj
ali najkasneje v roku 3 dni. Vzrejno-tetovirni referent mora
leglo pregledati najkasneje v petih dneh po prejemu

obvestila, torej do 8 dne starosti mladičev in prijavo legla
poslati KZS.
Med 7 in 8 tednom starosti vzrejno-tetovirni referent leglo
ponovno pregleda in tetovira.
Vzreditelj je dolžan pred oddajo mladičev poskrbeti za
preventivno cepljenje mladičev po veljavni veterinarski
doktrini.
10./ Oddaja mladičev pred 8 tedni starosti ni dovoljena.
Prodaja mladičev preko preprodajalcev psov ni
dovoljena.

novi referenti, ki se morajo za to nalogo strokovno
usposobiti.
Dolžni so prisostvovati strokovnim predavanjem v okviru
KTP in KZS ter so vabljeni na sestanke strokovne komisije in
zbore sodnikov KTP.
Vzrejni referent ugotavlja zdravstveno stanje mladičev in
psice, razmere za vzrejo, oskrbo, ne spušča pa se v oceno
pasemske značilnosti legla oz. je dolžan ravnati v skladu s
PSD KZS - priloga 4, 12.člen.
Vzrejni referent mora k pregledu svojega legla povabiti
drugega vzrejnega referenta.

11./ Klubska vzrejna knjiga
13./ Prekrški
je interni zapis vseh legel tibetanskih pasem v Sloveniji z
najosnovnejšimi podatki pomembnimi za spremljanje in
načrtovanje vzreje.
Vodi jo strokovna komisija KTP. Objavlja se enkrat letno.

Neupoštevanje vzrejnega pravilnika se kaznuje v skladu z
Disciplinskima pravilnikoma KTP in KZS.

12./ Vzrejni referent

14./ Vzrejni pravilnik velja od 14.12.94, ko ga je potrdil
zbor sodnikov za tibetanske pasme, ki je tudi edini
pristojen za spremembe in dopolnitve tega pravilnika.

Poleg vzrejnih referentov, ki so že doslej opravljali to
funkcijo v okviru KZS, se izmed članstva lahko izberejo tudi

