
Poslovnik o delu vzrejne komisije za terierje

1. člen

Za vzrejo terierjev – III. FCI skupina z izjemo terierjev, za katere je po FCI potreben lovski izpit in so v
lovskih rokah, je v Sloveniji pristojna Vzrejna komisija – Strokovni svet za terierje SKT.

2. člen

Člani Vzrejne komisije za terierje sokinološki sodniki, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:najmanj 9 let
vzreditelj ali lastnik terierjev in kinološki sodnik za terierje.

3. člen

VK šteje 5 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.

Članstvo VK je neomejeno na število mandatov, preneha pa lahko na lastno željo posameznika, v primeru
suspenza ali smrti člana. Mandatna doba traja štiri leta.

4. člen

Vzrejna komisija ima pravico in dolžnost spremljati Rodovno knjigo pri KZS za terierje.

Naloge VK so:

 strokovno spremlja in usmerja razvoj pasme;
 organizira vzrejne preglede in skupaj z UO različne razstave in promocijske nastope;
 izdaja vzrejno dokumentacijo za terierje, zaradi točne evidence te naloge opravlja samo en član

VK;
 na vzrejnem pregledu za vse plemenke, v skladu s svojimi vzrejnimi cilji vzrediteljem priporoči

primerne lastnosti plemenjakov oz. plemenjake;
 opravlja skrben nadzor nad poleženimi mladiči in na osnovi tega spremlja pravilnost vzrejnih

kombinacij;
 skrbi za stalno izobraževanje tetovirnih referentov, ki morajo biti vzrediteljem v vsestransko

strokovno pomoč;
 organizira strokovna predavanja za vzreditelje in lastnike mladih psov.

VK predlaga vzrejne referente, enako ukrepa tudi proti njim če ne delujejo v skladu s PSD KZS, oziroma,
če ne delujejo v skladu vzrejnega pravilnika SKT.

5. člen

O rezultatih in problematiki vzreje terierjev VK poroča v skladu z določili PSD KZS ustreznim
strokovnim organom KZS.

6. člen

VK vodi naslednje evidence:

 PRIJAVE PARITEV;
 VZREJNO PREGLEDANIH PLEMENJAKOV IN PLEMENK.



7. člen

Predsednik VK skliče delni zbor sodnikov vsako leto.

8. člen

Poslovnik o delu VK za terierje začne veljati 8.dan po objavi.


