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Vodenje rodovniške knjige
Irena Ule, Karmen Ložar

Rodovniška 
številka

Ušesna 
številka

Datum rojstva Oče Mati Ustreza

88-790 88-638-XX 04.10.12 88-237-X 88-744-X

88-791 88-802-X 03.12.12 88-545-X 88-657-X

88-792 88-732-X 03.10.12 88-545-X 88-675-X

88-793 88-691-XX 10.01.13 88-258-X 88-520-X

88-794 88-692-X 03.01.13 88-356-X 88-610-X

88-795 88-792-X 03.12.12 88-603-X 88-510-X

88-796 88-762-X 03.12.12 88-259-X 88-787-X

88-797 88-461-X 05.12.12 88-541-X 88-472-X

Trojane, 9.3.2016

Zakonska osnova

• Zakon o živinoreji in podzakonski akti:

– Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v 

rodovniško knjigo

– Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče

– …

• Rejski program za prašiče SloHibrid

Seznam čistopasemskih plemenskih prašičev:

• osnovni podatki o identifikaciji

• poreklo

• Izvor

• izpis

Priznana rejska organizacija (PRO)          elektronski obliki

Izvorna rodovniška knjiga SloHibrid – Krškopoljski prašič

Rodovniška knjiga Vsebina rodovniške knjige

ime rodovniške knjige

datum vpisa ime rejca živali

rodovniška številka živali naslov rejca živali

identifikacijska oznaka živali ime lastnika živali

način označevanja naslov lastnika živali

datum rojstva genski test

pasma datum prodaje

spol ime kupca živali 

identifikacijska oznaka očeta naslov kupca živali

identifikacijska oznaka matere datum in vzrok izločitve

Identifikacija prašičev

E - številka = zaporedna številka vpisa živali v seznam živali:

• svinja dobi ob prvi prasitvi

• merjasec ob koncu preizkusa (KP trenutno ne), 

po tretjem pripustu

R – številka = žival je sprejeta v rodovniško knjigo

U – številka = R - številka matere + tetovirna številka pujska

Pogoji za vpis v rodovniško knjigo

Plemenske živali:

• označene na dogovorjen način

• starši in stari starši so vpisani v rodovniško knjigo

• preverjeno poreklo:

– rejska dokumentacija

– (genetske analize)

• pregled zunanjosti

• podatki o plodnosti živali
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Zootehniško spričevalo

starši in stari 

starši so 

vpisani v 

rodovniško 

knjigo

Izkaz o preizkušnji

trenutno še prazno

spremljamo 

proizvodne 

rezultate

Izpis iz seznama živali

Evidenčna 

številka

Ušesna 

številka

Datum 

rojstva

Oče Mati Ustreza

88-890 88-638-XX 04.10.15 88-237-X 88-744-X

88-891 88-802-X 03.12.10 88-545-X 88-657-X

88-892

88-893 88-691-XX 10.10.15 neznan 88-520-X

88-894

88-995

88-996

88-997 88-461-X 05.12.15 88-435-X neznana

prazna mesta v seznamu 

evidenčnih številk

Skupaj izpuščenih 125 številk v seznamu živali. 

Obnova (nakup)

primeren 

plemenski 

podmladek

Izpis iz rodovniške knjige

88-123-6 PRODANA DRUGEMU REJCU

IZPIS IZ R - KNJIGE

88-123-6 NAKUP PRI 3. REJCU

PONOVNI VPIS V R – KNJIGO NI MOGOČ

Zaključek

• Sprotno preverjanje pogojev za vpis živali v R - knjigo:

– po pripustu staršev

– ob prasitvi matere

– ob označevanju

– ob prodaji

– ob odbiri pred pripustom


