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VZREJNI PRAVILNIK ZA PASMO HOVAWART

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vzrejni pravilnik za pasmo hovawart (v nadaljevanju VPHw) ureja področje vzreje pasme
hovawart v Republiki Sloveniji in obvezuje vse lastnike, da ga dosledno upoštevajo.

2. člen
VPHw povzema in dopolnjuje določila Pravilnika o strokovnem delu KZS (v nadaljevanju PSD).
Slednji je usklajen z Zakonom o zaščiti živali in Statutom KZS ter z veljavnimi predpisi s
področja vzreje Mednarodne kinološke organizacije (FCI), ki urejajo vprašanja, ki jih
navedena pravilnika (VPHw in PSD) posebej ne obravnavata.

II. VZREJNA KOMISIJA

3. člen
Strokovni organ, ki vodi vzrejo pasme hovawart v Sloveniji, je Vzrejna komisija (v
nadaljevanju VK) pri pasemskem klubu Hovawart klub Slovenije (v nadaljevanju HwKS).
VK sestavljajo kinološki sodniki in ima 5 članov. Mandat VK traja 4 leta z možnostjo ponovne
izvolitve.
4. člen
Naloge VK so:
 spremlja novosti v standardu za pasmo hovawart;
 pripravlja ustrezne akte za svoje delovanje;
 sprejema vzrejno strategijo in vzrejne prioritete za pasmo hovawart;
 vodi vzrejo tako, kot je predpisano v pasemskem standardu in pri tem razumno sledi
vzrejnim ciljem in priporočilom matične države pasme;
 članom HwKS nudi vse informacije v zvezi z vzrejo;
 dvakrat (2) letno oz. po potrebi organizira vzrejni pregled;
 tekoče vodi evidenco vzrejnih pregledov, paritev in legel in pripravlja letno poročilo o
le-teh;
 organizira seminarje, predavanja, okrogle mize in delavnice o vzreji in standardu
pasme hovawart;
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5. člen
VK organizira prireditve v sodelovanju z Upravnim odborom (v nadaljevanju UO) HwKS po
terminskem planu, ki ga potrdi Komisija za prireditve pri Kinološki zvezi Slovenije (v
nadaljevanju KzP KZS). Njihove datume se objavi v reviji Kinolog in na spletni strani kluba.

III. VZREJNI PREGLED

6. člen
Vzrejni pregled je lahko redni ali izredni.
Redni vzrejni pregled se izvaja po vnaprej določenem koledarju.
Psa/psico, ki se iz opravičljivega razloga rednega vzrejnega pregleda ni mogel udeležiti, lahko
VK na željo lastnika psa/psice izjemoma pregleda na izrednem vzrejnem pregledu. Stroške
izrednega vzrejnega pregleda, na katerem morata sodelovati vsaj dva (2) sodnika, nosi
lastnik psa/psice sam.

7. člen
Pse in psice se na vzrejni pregled lahko prijavi od dopolnjenega 15. meseca starosti dalje.
Vzrejno dovoljenje začne vzrejnim psom veljati od dopolnjenega 18. meseca starosti dalje,
vzrejnim psicam pa od dopolnjenega 24. meseca starosti dalje.
8. člen

Za vzrejo je dovoljeno uporabljati samo zdrave pse. Na presojo o primernosti psa za vzrejo
vpliva:
 značaj (obnašanje psa);
 telesna in psihična sposobnost za vzrejo;
 skladnost zunanjih lastnosti psa s standardom.

9. člen
Pse in psice je potrebno na vzrejni pregled predhodno prijaviti in predložiti naslednjo
dokumentacijo:
 veljavni FCI rodovnik z vpisom v SLR Hw;
 dokazilo o opravljenem rentgenskem slikanju kolkov z izvidom A/A; dovoljen je tudi
izvid B/B. Slikanje kolkov mora biti opravljeno pri pooblaščenih veterinarjih, izvid
rentgenskega slikanja kolkov pa mora biti odčitan pri Komisiji Veterinarske zbornice
Slovenije;
 potrdilo o izdelanem DNK profilu po ISAG standardu;
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dokazilo o uspešno opravljenem izpitu B-BH;
eno (1) oceno zunanjosti (iz razredov: mladi, vmesni, odprti, delovni ali prvaki) z
razstav v Sloveniji, pri čemer je zaželeno, da je ta ocena s klubske ali specialne
razstave. Velja tudi ocena s klubske ali specialne razstave hovawart kluba iz tujine;
veterinarsko potrdilo v primeru manjkajočega/poškodovanega zobovja, repa ipd.
potni list, iz katerega so razvidna redna cepljenja.

Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi/psice s telesno oceno najmanj dobro.
Rodovnik mora biti priložen v izvirniku in kopiji, ostali dokumenti v kopiji.
10. člen
Na vzrejnem pregledu morata sodelovati najmanj dva (2) sodnika, člana VK, ki vsakega
prijavljenega psa/psico ocenjujeta skupaj.
11. člen
Vzrejni pregled zajema:
 preverjanje identitete psa/psice in njene skladnosti z rodovnikom in čipom;
 opis zunanjosti: natančen pregled ugriza in zobovja z navedbo vseh manjkajočih oz.
dvojnih zob, tipičnosti glave in uhljev, merjenje telesne višine v vihru, telesne dolžine,
prsnega obsega, natančen opis dlake in obarvanosti, opis ostalih delov telesa v stoji
ter v gibanju, z navedbo kako je pri tem nastavljen in nošen rep ter pri samcih
kontrola mod;
 preizkus naravnih zasnov in značaja.
12. člen
Zoper sodniško odločitev je možna pisna pritožba na VK HwKS v roku 8 dni po končanem
vzrejnem pregledu, če se smatra, da so bila kršena določila VP oz. PSD KZS.
Na pritožbo mora VK odgovoriti v roku 30 dni od prejetja pritožbe. Zoper njo je možen
ugovor na Komisijo za strokovna vprašanja pri KZS.

IV. VZREJNO DOVOLJENJE

13. člen
Po končanem vzrejnem pregledu se ovrednoti primernost psa/psice za vzrejo in odloči, da je
pes/psica vzrejni pregled:
 opravil/a
 pogojno opravil-a
 ni opravil/a
Poleg tega se vpiše v vzrejno knjižico ocena z navedbo bistvenih hib in odlik.
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14. člen
Vzrejno dovoljenje se praviloma podeli za stalno in v skladu z 7. členom tega pravilnika. Na
zahtevo VK se pes/psica ponovno pripelje na VP.
Pogojno vzrejno dovoljenje se lahko dodeli samo enkrat.
Če pes/psica na dan vzrejnega pregleda nima vseh predpisanih dokumentov, mora lastnik le
te dostaviti v roku enega (1) meseca. VK izda dovoljenje šele po prejemu popolne
dokumentacije. V kolikor se predpisanih dokumentov v predpisanem roku ne dostavi, mora
pes/psica vzrejni pregled ponoviti.
Veljavnost vzrejnega dovoljenja preneha veljati, če:
 se ga ne podaljša
 se ga na osnovi določil VP odvzame
15. člen

Vzrejno dovoljenje dovoljuje 3 uspešne skoke za samce v Sloveniji v času od opravljenega
vzrejnega pregleda in dokler je v primerni telesni kondiciji, ne glede na starost. Izjemoma se
lahko odobri dodatni skok za samca, o čemer na prošnjo lastnika odloča VK.
Za psice veljajo omejitve v skladu z 18. členom tega pravilnika. Psicam vzrejno dovoljenje
preneha z zadnjim dnem v mesecu, ko dopolnijo starost 8 let (zadnja paritev).
16. člen
Vsa vzrejna dovoljenja, izdana pred veljavnostjo tega pravilnika, ostanejo v veljavi.

V. PARITEV

17. člen
Psicam se prva paritev dovoli od dopolnjenega 24. meseca dalje. Psom se prvi skok dovoli od
dopolnjenega 18. meseca dalje.
Psicam se dovoli naslednja paritev po preteku 290 dni od prejšnje kotitve. Izjemoma se
dovoli ponovna paritev v naslednjem gonitvenem ciklusu, če psica pri prejšnji paritvi ni bila
breja, ali če je imela v prejšnjem leglu samo enega(1) ali dva(2) živo ali mrtvo skotena
mladiča.
Časovne omejitve za vzrejne samce ne veljajo. Samcem se paritve s psicami vzrediteljev iz
tujine ne štejejo v dovoljeno kvoto paritev doma.
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18. člen
Psu/psici z izvidom kolkov B/B se dovoli paritev le v primeru, da ima vzrejni partner
nasprotnega spola izvid kolkov A/A.
Prepovedane so paritve z bližnjimi sorodniki ( starši-otroci, brat/sestra, polsestra/polbrat..).

19. člen
Zaželena je pravilna barvna zastopanost psov pasme hovawart v razmerju 60 % črnih z
oznakami, 30 % blond in 10 % črnih. Zaradi majhnosti populacije v Sloveniji se paritev blond
x blond ter črna x črna načeloma ne odobrava. V primeru želje vzreditelja po navedenih
kombinacijah o njih izjemoma razpravlja VK, ob upoštevanju navodil matične države.

20. člen
Vsi lastniki vzrejnih psov/psic so o skoku/paritvi dolžni najkasneje v 20 dneh poslati izpolnjen
obrazec »Prijava paritve« (predpisan obrazec KZS) v 4 izvodih: 1 izvod prejme VK HwKS, 1
izvod KZS, 1 izvod lastnik plemenjaka in 1 izvod lastnik psice.

21. člen
Lastnik vzrejne psice lahko za pomoč pri izbiri domačih vzrejnih samcev zaprosi VK, lahko pa
si le-tega izbere tudi sam. Svojo izbiro nato predloži VK, ki preveri skladnost načrtovane
paritve. VK o ustreznosti izbire obvesti vzreditelja ter izda pisno soglasje k paritvi z izbranim
samcem ter rezervnim samcem.
Če je izbrani vzrejni samec iz tujine, je pred načrtovano paritvijo potrebno priložiti
dovoljenje/soglasje za paritev tujega strokovnega organa.

22. člen
Za ohranitev vitalnosti pasme se od vzrediteljev in lastnikov vzrejnih psov pričakuje da:
 se zavzemajo za naravno paritev. Umetne paritve naj bi se posluževali le izjemoma;
 ima psica, ki je ob prvi kotitvi imela kljub naravni paritvi težave in je bil potreben
carski rez, premor najmanj 15 mesecev pred naslednjo paritvijo;
 psice, ki je tudi pri drugi kotitvi imela vnovič carski rez, se izreče prepoved nadaljne
paritve.
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23. člen

Dolžnosti vzreditelja so, da:
 skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psice, vitalnost mladičev ter njihove
optimalne nastanitvene in zoohigienske razmere;
 skrbi za kvalitetno vzrejo, skrbno neguje ter hrani mladiče in jih primerno
socializirane pripravi za oddajo novim lastnikom;
 pred oddajo mladičev očisti mladiče vseh notranjih in zunanjih zajedalcev in poskrbi
za vsa potrebna preventivna cepljenja mladičev;
 pri vzreji upošteva vse predpise in sklepe VK ;
 sodeluje z VK;
 v predpisanem roku in v celoti poravna vse finančne obveznosti do KZS;
 vzreja mladiče s priznanim in veljavnim rodovnikom KZS, ne sme pa vzrejati psov brez
rodovnika katere koli pasme;
 ne prodaja mladičev preko preprodajalcev in trgovcev psov;
 se po svoji zmožnosti udeležuje izobraževalnih prireditev, ki jih organizira VK, HwKS
ali KZS;
 takoj po prodaji obvesti KZS o naslovih novih lastnikov mladičev.

24. člen

Dolžnosti lastnika vzrejnega psa so, da:
 skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psa;
 upošteva vse predpise in sklepe s področja vzreje, ki jih določi VK in KZS;
 v predpisanem roku poravnava vse obveznosti do KZS.

VI. KOTITEV

25. člen
O kotitvi mora vzreditelj v roku treh (3) dni obvestiti izbranega vzrejnega referenta. Slednji
lahko preveri pogoje nastanitve psice in mladičev. O kotitvi mora obvestiti tudi VK.
Ob prvem obisku vzrejnega referenta je vzreditelj dolžan predložiti izbrana imena za
mladiče. Vzrejni referent leglo pregleda najkasneje v petih (5) dneh od prejema obvestil o
kotitvi, torej do osmega (8) dneva starosti mladičev. Izbrani vzrejni referent pošlje kopijo
obrazca tudi VK HwKS.
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26. člen
Vzreditelj mora vestno izpolnjevati predpisane obveznosti (VP in PSD) in podatke o kotitvi
(vključno z morebitnimi težavami : carski rez, mrtvokoteni mladiči ipd.) in leglu posredovati
VK.

Vzreditelj mora kopije potrdil o lastništvu po oddaji vseh mladičev, s soglasjem lastnikov,
poslati tudi VK HwKS.

VII. PREPOVED VZREJE

27. člen
VK lahko v primeru kršitev določil tega pravilnika lastniku posamezne psice/psa in/ali psarne
izreče prepoved vzreje preklic vzrejnega dovoljenja psici/psu kadar:






se ugotovi, da je bila paritev samovoljna in/ali z vzrejnimi partnerji, ki ne ustrezajo
vzrejnim določilom tega pravilnika;
se ugotovi, da je pes/psica prenašalec dednih bolezni;
se ugotovi, da je pes/psica v zelo slabem kondicijskem oz. zdravstvenem stanju ali živi
v neustreznih nastanitvenih in zoohigienskih razmerah;
se lastnik vzrejne psice/psa ne ravna po določilih tega vzrejnega pravilnika;
v predpisanem roku niso poravnane vse finančne obveznosti do KZS.

28. člen

Prepoved vzreje in/ali preklic vzrejnega dovoljenja je lahko začasna ali trajna. Odločitev o
prepovedi vzreje in/ali preklicu vzrejnega dovoljenja mora, na predlog VK, potrditi pristojni
strokovni organ na višji stopnji (KSV KZS).

29. člen
Kršenje določil tega VP se kaznuje v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu ali s strokovnimi
akti KZS.
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VIII. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Pravilnik razlaga VK. Vse dopolnitve in spremembe se sprejemajo na enak način kot pravilnik
sam.
Vsa odstopanja od določb tega pravilnika lahko izjemoma obravnava VK v sodelovanju s KSV.

31. člen

Vzrejni pravilnik za pasmo hovawart je bil sprejet na Delnem zboru sodnikov za pasmo
hovawart dne 22.5.2017 .
Dne 8.3.2018 ga je na svoji 31. seji s sklepom št. 31-23/2018 potrdila Komisija za strokovna
vprašanja pri Kinološki zvezi Slovenije.
S tem dnem pravilnik začne veljati.
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