Na podlagi 70. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in 8. člena Pravilnika
o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju PSD KZS) je delni zbor sodnikov za
pasmo nemški bokser dne 14.12.2011 sprejel
VZREJNI PRAVILNIK ZA PASMO NEMŠKI BOKSER
1. člen
Vzrejni pravilnik za pasmo nemški bokser (v nadaljevanju VP) ureja področje vzreje te pasme v
Republiki Sloveniji.
Vzrejni pravilnik obvezuje vse lastnike psov pasme nemški bokser z veljavnim FCI rodovnikom, ki
so vpisani v Slovensko rodovno knjigo nemških bokserjev (v nadaljevanju SLR NB).
2. člen
Vzrejni pravilnik temelji na določilih
• Statuta KLNB Slovenije,
• Pravilnika o strokovnem delu KZS,
• Zakona o zaščiti živali Republike Slovenije.
Za vsa vprašanja o vzreji, ki jih ne opredeljuje ta vzrejni pravilnik, veljajo določila Pravilnika o
strokovnem delu KZS in Pravilnika FCI s področja vzreje.
3. člen
Za vzrejo pasme nemški bokser je v Republiki Slovenji pristojna Strokovna komisija za vzrejo (v
nadaljevanju SK) pri Klubu ljubiteljev nemških bokserjev Slovenije (v nadaljevanju KLNB
Slovenije).
4. člen
Naloge SK so:
• Vzrejo voditi tako, da ohranja in pospešuje izgled, značajske in uporabne vrednote pasme,
določene s smernicami standarda in matične dežele s tem, da se temu idealu čim bolj
približa.
• Organizira in izvaja telesna ocenjevanja in vzrejne preglede.
• Sprejema dopolnitve ter spremembe strokovnih aktov za pasmo nemški bokser.
• Preverja zadovoljivost pogojev za vzrejo. Za preverjanje stanja je pooblaščen vzrejni
referent.
• Organizira strokovna predavanja.
5. člen
Telesno ocenjevanje in vzrejni pregled se organizirata v okviru terminskega plana, ki ga je potrdila
Komisija za prireditve pri KZS.
Praviloma se v koledarskem letu organizirata dve telesni ocenjevanji in vzrejna pregleda:
spomladanski in jesenski.
Datum in kraj določi SK NB, potrdi pa Upravni odbor (v nadaljevanju UO) KLNB Slovenije.
6. člen
SK mora datum telesnega ocenjevanja in vzrejnega pregleda objaviti v reviji Kinolog, na spletni
strani KLNB Slovenije, člane KLNB Slovenije pa 30 dni pred telesnim ocenjevanjem in vzrejnim
pregledom lahko tudi pisno obvesti.

7. člen
Lastnik psa/psice mora poslati prijavnico SK najmanj pet (5) dni pred telesnim ocenjevanjem in
vzrejnim pregledom. Prijavnica je objavljena na uradni spletni strani KLNB Slovenije, lahko pa jo
lastnik psa/psice prejme skupaj z obvestilom tudi po pošti.
Prijavnici je potrebno priložiti:
• obojestransko fotokopijo rodovnika,
• fotokopijo veterinarskih potrdil oziroma izvidov (ocena kolčne displazije, spondiloze, srca),
• kopijo potrdila oziroma certifikata o opravljenem izpitu.
Originale je potrebno prinesti na vzrejni pregled in jih SK mora preveriti.
Ko se pes/psica prijavlja na podaljšanje, je potrebno na vzrejni pregled prinesti tudi vzrejno knjižico.
8. člen
SK za vzrejo NB določi za izvedbo vzrejnega pregleda komisijo, ki jo sestavljajo:
• predsednik VK,
• sodnik za zunanjost,
• sodnik za delo,
• marker,
• tajnik.
Vzrejnemu pregledu lahko prisostvuje tudi pripravnik.
Sodnik za zunanjost in delo je lahko ista oseba, če ima za obe področji opravljen strokovni izpit.
9. člen
Telesnega ocenjevanja se lahko udeleži pes/psica, ki je star/-a najmanj 12 mesecev.
Vzrejni pregled lahko opravlja le pes/psica, ki je star/-a najmanj 15 mesecev.
Vzrejno dovoljenje začne veljati, ko pes/psica dopolni 18 mesecev starosti. Po tej starosti se lahko
pripusti k paritvi.
Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo vsi psi/psice pasme nemški bokser, ki:
• so vpisani v Rodovno knjigo KZS;
• imajo oceno zunanjosti najmanj vsaj prav dobro;
• imajo slikane kolke (najvišja še dovoljena stopnja C2);
• imajo slikano hrbtenico (spondiloza);
• imajo opravljen pregled srca (pulmonalna in aortna stenoza srca);
• imajo knjižico o cepljenju s čip številko;
• imajo opravljen najmanj delovni izpit IPS B-Bh (za pse, skotene po 1. 7. 2011).
Zdravstvene preglede je potrebno opraviti pri pooblaščenih veterinarjih in opravljeni morajo biti po
dopolnjeni starosti 12 mesecev.
Spondiloza se do starosti 24 mesecev označi s pripisom Jr. Sp. (mlada spondiloza).
10. člen
Člani kinološke organizacije članice KZS se morajo izkazati s člansko izkaznico in markico KZS za
tekoče leto, nalepljeno v člansko izkaznico kinološke organizacije članice KZS.
Tudi lastnik psa/psice, ki ni član kinološke organizacije članice KZS, lahko s psom/psico opravlja
vzrejni pregled psa/psice. V tem primeru plača dvojno ceno storitve.
11. člen

Izjemoma lahko SK na pisno prošnjo vzreditelja opravi tudi izredni vzrejni pregled.
Izredni vzrejni pregled se lahko opravi v primeru:
• ko se lastnik psa/psice iz upravičenih razlogov ni mogel udeležiti rednega vzrejnega
pregleda,
• za pse/psice, pripeljane iz tujine,
• minimalna starost psa/psice 18 mesecev.
Dejanske stroške izrednega vzrejnega pregleda plača lastnik psa/psice.
Na izrednem vzrejnem pregledu morata biti prisotna najmanj dva sodnika za zunanjost in sodnik za
delo.
12. člen
Merila za podeljevanje vzrejnih ocen po zunanjosti in delovnih sposobnostih se oblikujejo glede na:
• pasemski standard,
• pasemske zahteve matične kinološke organizacije nemškega bokserja,
• vzrejno politiko, ki jo predpiše KLNB Slovenije, v skladu s Pravilnikom o strokovnem delu
KZS.
13. člen
Na vzrejnem pregledu se pri psu/psici ocenjuje in vrednoti:
• zunanjost,
• nrav,
• fizična kondicija,
• naravne zasnove,
• strelomirnost.
14. člen
Vzrejni pregled je razdeljen na 3 dele:
1. del - ocena zunanjosti,
2. del - preizkus naravnih zasnov.
15. člen
Ocena zunanjosti
Upošteva se oceno zunanjosti psa/psica, opravljeno na telesnem ocenjevanju pred vzrejnim
pregledom. Na samem vzrejnem pregledu se s tabelo oceni barvo oči in s tabelo oceni linijo spodnjih
zob.
16. člen
Presoja nravi in fizična kondicija
se ocenjuje v času telesnega ocenjevanja in pregleda zunanjosti. Pes/psica se mora vesti mirno,
dobrovoljno in uravnovešeno. Ne sme kazati agresivnosti ali bojazljivosti.
17. člen
Preizkus strelomirnosti
Preizkus se izvede med gibanjem v oddaljenosti 15 do 20 metrov od psov. V časovnem razmaku se
oddata dva zaporedna strela. Določi se:
• strelomirnost,
• strelopozornost,
• streloplahost.
18. člen
Preizkus naravnih zasnov

Naravne zasnove se na vzrejnem pregledu ocenjujejo na način, ki je opisan v Preizkusu značaja za
pasmo NB (priloga vzrejnemu pravilniku).
• Psu/psici, ki ima opravljen IPS B-Bh, se preveri nagon plena in odziv na tujo osebo, ki ga
obremenjuje. Pes/psica mora kazati zanimanje za plen in biti neobremenjena do tuje osebe.
• Pri psu/psici, ki ima opravljen IPO ZTP ali IPO 1, 2 ali 3, se opravi preizkus obrambe in
napada.
19. člen
Preizkus naravnih zasnov in/ali preizkus napada in obrambe se oceni z oceno 0, 2 ali 4.
Psa/psico z oceno 0 se lahko še enkrat privede na ponovni vzrejni pregled.
20. člen
Komisija na vzrejnem pregledu psa/psice lahko razvrsti v naslednje razrede:
I A vzrejni razred
Iz I. vzrejnega razreda se lahko v I A vzrejni razred razvrstijo psi/psice, katerih potomci so bili iz
dveh legel (najmanj 30 % potomcev) različnih kombinacij na telesnem ocenjevanju ocenjeni odlično.
Pes/psica mora imeti kolčno displazijo stopnje do največ B2, barvo oči do 2b in opravljen najmanj
izpit IPO 1.
Pes/psica iz tega razreda lahko dobijo doživljenjsko vzrejno dovoljene (psica do dopolnjenega 8. leta
starosti).
I. vzrejni razred
psi/psice, ki odgovarjajo pasemskemu standardu po anatomski zgradbi in izgledu , merah in teži. So
samozavestni, neagresivni, izraziti pri prikazu borbenosti in poguma. Psi/psice morajo imeti
opravljen najmanj delovni izpit IPO ZTP (psice pa najmanj IPS-C).
II. vzrejni razred
psi/psice, ki odgovarjajo pasemskemu standardu, vendar imajo manjše telesne hibe, so samozavestni,
neagresivni, z dovolj izraženim plenskim nagonom in pogumni.
III. vzrejni razred
psi/psice, ki odgovarjajo pasemskemu standardu, vendar imajo manjše hibe, ki pa ne smejo biti
dedne, so neagresivni, s še dovolj izraženim plenskim nagonom in pogumni.
vzrejno prepoved
dobijo psi/psice zaradi prirojenih hib (dednih napak, anatomskih napak) in nezaželenih nravnih
lastnosti (agresivnost, popadljivost, pretirana plahost, streloplahost).
21. člen
Vzrejno prepoved, ki je trajnega značaja, na vzrejnem pregledu dobi pes/psica, pri katerem/kateri so
bile ugotovljene dedne napake:
• nepopolno ali nepravilno razvito splovilo,
• nepravilen ugriz,
• barva oči, ki po tabeli presega oznako 4B,
• več kot tretjina beline,
• stopnja displazije višja od C2,
• deformacija spodnje čeljusti ali poševna čeljust,
• odstopanje od minimalne oziroma maksimalne višine plus/minus dva centimetra,
• dvakrat neuspešno opravljen preizkus naravnih zasnov,

•
•
•
•
•

streloplahost,
popadljivost,
plahost,
agresivnost,
psi s prirezanim repom in prirezanimi uhlji (skoteni po 14. 9. 2009).

22. člen
Vzrejno prepoved lahko dobi pes/psica, ki je že bil/-a pripuščen/-a k vzreji:
• če se pri 50 % mladičev iz dveh paritvenih kombinacij ugotovijo dedne hibe, ki pomenijo
vzrejno prepoved trajnega značaja iz 21. člena tega pravilnika,
• v primeru kršenja Vzrejnega pravilnika, PSD ali Zakona o zaščiti živali Republike
Slovenije.
Odločitev izda SK na podlagi ugotovitev, ki jih opravi.
23. člen
Odločitev sodnika na vzrejnem pregledu je dokončna. Zoper nje ni možna pritožba, razen če so
kršena določila tega Pravilnika in Pravilnika o strokovnem delu s prilogami.
Pritožba z navedenimi kršitvami mora biti v pisni obliki poslana Komisiji za strokovna vprašanja
KZS in v vednost KLNB Slovenije v roku 8 dni po prejemu dokumentacije s strani SK. Rešitev mora
podati Komisija za strokovna vprašanja pri KZS v najkrajšem možnem roku oziroma najkasneje do
naslednjega predpisanega termina vzrejnega pregleda in je dokončna
24. člen
Vzrejno dovoljenje velja za pse in psice 24 mesecev od datuma veljavnosti vzrejnega dovoljenja.
Vzrejno dovoljenje se podaljša na osnovi ponovnega vzrejnega pregleda, ki se ga mora lastnik ali
pooblaščeni vodnik udeležiti s psom/psico pred potekom veljavnosti. Na podaljšanju vzrejnega
dovoljenja se opravi ponovni preizkus naravnih zasnov in/ali napada in obrambe.
25. člen
Vzrejno dovoljenje preneha:
• če pes/psica ni ponovno priveden/-a na vzrejni pregled,
• če je psica kotila dvakrat s carskim rezom.
26. člen
Praviloma se smejo pariti psi/psice, ki niso v ozkem sorodstvu.
Pod tem razumemo povezanost preko enega ali več skupnih prednikov do vključno tretje generacije.
27. člen
Parjenje v sorodstvu lahko odobri Strokovna komisija za vzrejo NB na prošnjo vzreditelja. Prošnjo je
potrebno na SK oddati vsaj 14 dni pred paritvijo. V prošnji morajo biti navedeni razlogi za paritev.
28. člen
Psice se lahko parijo do dopolnjenega osmega leta starosti.
Psi se lahko parijo, dokler so v dobri vzrejni kondiciji in imajo normalen spolni nagon.
29. člen
Parijo se lahko samo psi in psice z veljavnim FCI rodovnikom in veljavnim vzrejnim dovoljenjem
(če ga matična dežela zahteva), oziroma izpolnjuje naše pogoje za vzrejno dovoljenje.

30. člen
Pse/psice z kolčno displazijo C se lahko pari samo s partnerjem, ki nima kolčne displazije večje od
A.
Pse/psice s svetlo barvo oči od 3a do 4b se lahko pari samo s partnerjem, ki ima barvo oči od 1a do
2b.
Pse/psice s spondilozo od 2 navzgor se lahko pari samo s partnerjem, ki nima spondiloze večje od 0.
Pse/psice s pulmonalno ali aortno stenozo od 2 navzgor se lahko pari samo s partnerjem, ki nima
znakov pulmonalne ali aortne stenoze.
31. člen
Psice je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama ni krajše od 290 dni.
Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če je psica skotila le enega ali dva mladiča.
32. člen
Število mladičev v leglu je neomejeno oziroma v skladu z Zakonom o zaščiti živali Republike
Slovenije. Iz legla se lahko odstranijo samo bolni mladiči in mladiči z vidnimi telesnimi hibami.
Mladiča iz legla evtanazira veterinar, vzreditelj pa vzrejnemu referentu predloži potrdilo o
odstranitvi mladiča-ev.
33. člen
Krajšanje repov ni dovoljeno. Če se mladič skoti s kratkim, deformiranim, zlomljenim ali
poškodovanim repom, je vzreditelj dolžan o tem obvestiti vzrejnega referenta. Vsak tak primer rešuje
SK posamično.
34. člen
Mladiči se čipirajo med 7 in 8 tednom starosti. Čipiranje opravi za to pooblaščen veterinar. Na željo
vzreditelja pa lahko tetovirni referent mladičke tudi tetovira.
35. člen
Dolžnosti vzrejnega referenta so:
• sodelovati s SK;
• pregleda leglo najkasneje v petih dneh po prejemu obvestila vzreditelja, to je do 8. dneva
starosti mladičev;
• z nasveti pomaga vzreditelju (v zvezi z namestitvijo, bivalnimi razmerami, o prehrani psice in
mladičev ...);
• zabeleži poškodbe repa (npr. rep je odrezan, amputiran, zlomljen ...);
• oceni stanje legla med 7. in 8. tednom starosti mladičev;
• pregleda moda pri samčkih. Za samčke, ki nimajo otipljivih ali spuščenih mod, mora
vzreditelj vzrejnemu referentu omogočiti ponovni pregled v starosti 20 tednov, če želi, da se
le-ta pribeležka črta iz evidenc o pregledu legla, ki jih vodi SK;
• pregleda in zabeleži tretjo nepigmentirano veko na enem ali obeh očeh;
• obvesti SK o eventualni netipičnosti mladičev ali drugih nepravilnostih v leglu;
• na željo vzreditelja tetovira mladiče;
• po opravljenem zadnjem ogledu legla pošlje kopijo prijave legla SK;
• da je na razpolago novim lastnikom za nasvete in odgovore na vprašanja.
36. člen
Dolžnosti vzreditelja so:
• obvesti vzrejnega referenta ali SK v treh dneh po kotitvi;
• vzrejnemu referentu ob ogledu legla ne prikriva podatkov o leglu;

•
•
•
•
•

skrbi za dobro namestitev in prehrano samice in mladičev;
mladiče očisti notranjih in zunanjih zajedavcev;
opravi prvo zaščitno cepljenje mladičev (do starosti 8 tednov);
mladiče čipira;
odda novemu lastniku le zdrave mladiče, brez notranjih in zunanjih zajedavcev po
dopolnjenem 8 tednu starosti.

37. člen
Za neupoštevanje in kršenje določil Vzrejnega pravilnika SK Strokovna komisija za vzrejo NB lahko
kršitelju izreče naslednje ukrepe s področja vzreje:
• javni opomin, ki ga izreče SK KLNB Slovenije;
• prepoved vzreje za določen čas, ki jo izreče SK KLNB Slovenije;
• trajno prepoved vzreje, ki jo Strokovna komisija za vzrejo NB predlaga Komisiji za
strokovna vprašanja KZS in UO KZS.
Vsi izrečeni ukrepi s področja vzreje se objavijo v glasilu Kinolog in glasilu KLNB Slovenije ter na
uradni spletni strani KLNB Slovenije.
38. člen
Pravilnik razlaga in tolmači Strokovna komisija za vzrejo NB.
Dopolnitve se sprejemajo na enak način kot sam pravilnik.
Komisija za Strokovna vprašanja KZS ga je pregledala in potrdila na svoji 19. redni seji, dne
29.1.2012.
Upravni odbor KZS je dne 2.2.2012 na svoji 20. redni seji s sklepom številka 26/19-2012 potrdil
Vzrejni pravilnik za nemške bokserje.
Vzrejni pravilnik stopi s tem v veljavo.

