
 
Kaj morate vedeti o vzreditelju in mladiču, o možnih dednih hibah ki se kljub izvedenim preventivnim ukrepom s 
strani vzreditelja lahko pojavijo po oddaji mladička kupcu, o možni boleznih oz obolenjih, načinu prevzema 
mladiča, rodovniku, zahtevah glede namestitve in odraščanja psa, jamstvu in predkupni pravici.  
Vse to je zapisano tudi v pogodbi, ki jo ob prevzemu mladiča skleneta vzreditelj in novi lastnik.  
Čisti računi – dobri prijatelji. 
 

                                                                                                             

                 1. Uvodne določbe 
Vzreditelj vzreja pasmo  GOLDEN  RETRIEVER izključno kot hobi, to pomeni neekonomsko, pod nadzorstvom vzrejno-
tetovirnega referenta in KZS sodnika, g. Vester Jožeta,  člana Kinološke zveze Slovenije (KZS), po pasemskem 
standardu, ki je veljaven v času oddaje pri Federation Cynologie Internationale (F.C.I.). 
Vzreditelj ima veljavno vzrejno dovoljenje za psico-mater. Vzreditelj zagotavlja, da je zgoraj navedeni samec oče 
prodanega psa in da je imel v času paritve veljavno vzrejno dovoljenje. Hibe, ki bi starševski par izločale iz vzreje, 
vzreditelju niso poznane. Če je bilo vzrejno dovoljenje pogojeno, zagotavlja vzreditelj, da so bili vsi pogoji v času paritve 
izpolnjeni. Vzreditelj je skrbno izbral oba starša ter izpolnil zahteve Vzrejnega pravilnika, kakor tudi določbe iz Zakona o 
zaščiti živali ali odredbe o zaščiti živali, tako pri kotitvi, kakor tudi rasti mladička. 

2. Navodila vzrediteljev  
Kupcu je ob sklenitvi pogodbe znano, da lahko ne glede na izpolnjevanje vseh določb vzrejnega pravilnika in preventivnih 
ukrepov s strani vzreditelja, po oddaji mladička kupcu, pri le-tem nastopijo dedne hibe ali bolezni.  
Kupec zagotavlja, da ga je vzreditelj seznanil z možnimi boleznimi psa, posebej o kolčni displaziji, displaziji komolcev,  
artritisu, epilepsiji, obolenjih srca, obolenjih kože, obolenjih gastrotestinalnega trakta, vseh vrstah alergij,  alergične 
reakcije na zdravila, enojajčnost/neplodnost, možnost obolenja oči kot je HC, RD in PRA ter hibe pri ugrizu. 
Vzreditelj je mladiča najmanj trikrat podvrgel postopku odpravljanja notranjih zajedalcev, ter ga najmanj enkrat cepil. Pes 
je bil v zadnjih dneh pred predajo pregledan s strani veterinarja. Veterinar ni ugotovil nobenih znakov bolezni ali 
degenerativnih sprememb. Iz teh razlogov je pes kupcu predan kot klinično zdrav. 
 
Pod temi pogoji skleneta pogodbena partnerja sledeče: 

3. Prevzem mladička  
Pes je prodan kot hišni ljubljenček. Kasnejša ustreznost za vzrejo in / ali za razstavljanje izrecno ni dogovorjena in zato ni 
predmet te pogodbe. 
Kupec zagotavlja, da psa kupuje izključno zase in ne v imenu tretje osebe. Kupec zagotavlja,  da ni trgovec. V kolikor se 
kasneje  izkaže, da ta podatek kupca ni resničen, je vzreditelj upravičen, da  odstopi od pogodbe. Kupec mora psa 
nemudoma izročiti nazaj vzreditelju.  Kupec mora v tem primeru vzreditelju plačati trojno nakupno ceno. Poleg tega je 
vzreditelj upravičen, da pri kupcu uveljavi dodatni odškodninski zahtevek. Pes je predan kupcu z današnjim dnem. Kupec 
si je psa podrobno ogledal. Pes je kupljen, kakor viden danes. 

4. Rodovnik psa 
Pes je na osnovi Prijave legla in ogleda legla s strani vzrejno-tetovirnega referenta vpisan v Slovensko rodovno knjigo 
KZS. Rodovnik psa je izročen kupcu danes; če le-ta vzreditelju še ni bil poslan s strani KZS, se vzreditelj obvezuje, kupcu 
rodovnik poslati nemudoma po prejemu s strani KZS. 

5.  Namestitev in odraščanje psa 
Kupec zagotavlja, da ima vse potrebno znanje in sposobnosti o namestitvi in fazah odraščanja psa od mladička preko 
mladega psa do odraslega. Znano mu je, da mora biti mladi pes pravilno vzrejen, bivati v primernih razmerah in ga 
nikakor ne sme preobremeniti. Izogibati se mora stopnic, dolgih sprehodov in igre s starejšimi in/ali težjimi psi, in sicer do 
starosti enega leta. Kupec psa ne sme dati na razpolago za poskuse na živalih. Tudi ne sme biti na verigi, samo v 
pesjaku, ali zunaj brez možnosti zaklona (ustrezne hišice). V kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, je vzreditelj upravičen, brez 
predhodnega opozorila ali postavitve roka, odstopiti od pogodbe in zahtevati takojšnjo izročitev psa. Vzreditelj je 
upravičen, da v namen ponovne pridobitve psa brez dovoljenja stopi na posest kupca ter vzame psa. V tem primeru 
kupec ni upravičen do povrnitve kupnine. Poleg tega je vzreditelj upravičen od kupca zahtevati nadomestilo škode iz 
kateregakoli pravnega vzroka. Vzreditelj je upravičen do obiskov psa v njegovi okolici in preveriti okolje, v katerem se pes 
nahaja. Kupec je od vzreditelja dobil navodila za prehranjevanje mladega psa. Kupec zagotavlja, da bo psa hranil skladno 
z navodili. 

6. Jamstvo vzreditelja 
Jamstvo (garancija) vzreditelja za obolenja psa, ki nastopijo po predaji psa kupcu, oz. so takrat ugotovljene, ali za njihove 
posledice, je izključeno. 

7. Predkupna pravica 
Pes praviloma ne sme biti prodan trgovcem (fizičnim ali pravnim osebam). O vseh oblikah prodaje ali podaritve psa mora 
kupec vzreditelja obvestiti. Pogodbene stranke dogovorijo predkupno pravico vzreditelja. 

8. Sodišče 
Za pravice iz te pogodbe je dogovorjena izključna veljavnost slovenskega prava. Krajevno pristojno je sodišče v Kranju. 
Če je neveljavna ena od določb iz te pogodbe, ostaja pogodba veljavna v drugih točkah. Neveljavne določbe je potrebno 
prilagoditi volji in ustreznosti zakonodaje. 
 


