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1 Splošna določila 

Rodovniška knjiga KRZS se deli na  konje pasme kasač ter pasme ljutomerski kasač. Obe se vodi v 
skladu z načeli Europske kasaške unije UET (Union Européenne du Trot). Rodovniška knjiga za pasmo 
ljutomerski kasač, ki jo vodi KRZS je izvorna rodovniška knjiga. 

Uporaba plemenskih živali drugih pasem v rodovniški knjigi ni dovoljena. 

Za KRZS opravlja določene strokovne naloge iz rejskega programa  zunanji izvajalec. 

2 Rodovniška knjiga KRZS 

V rodovniško knjigo KRZS je kot čistopasemski kasač ali ljutomerski kasač lahko vpisan le konj 
znanega porekla, katerega starša sta vpisana v rodovniško knjigo, ki jo vodi priznana rejska 
organizacija za konje kasaške pasme. 

V rejski program vključene živali kasač ali ljutomerski kasač, so vpisane v naslednje dele in razdelke 
rodovniške knjige: 

 

Glavni del rodovniške knjige 

Knjiga žrebcev 

- Glavna knjiga žrebcev 

- Splošna knjiga žrebcev 

V glavni in splošno knjigo so lahko vpisani žrebci, ki izpolnjujejo genealoške in vse ostale pogoje 
predpisane z rejskim programom. 

- Evidenčna knjiga žrebcev  

V Evidenčno knjigo žrebcev so vpisani žrebci, ki izpolnjujejo genealoške pogoje, ne izpolnjujejo pa 
ostalih pogojev za vpis v glavno ali splošno knjigo žrebcev, predpisanih z rejskim programom. 

- Bazna knjiga žrebcev  

V bazno knjigo so vpisana primarno vsa moška žrebeta (vsi potomci kobil in žrebcev vpisanih v 
rodovniško knjigo), dokler ne preidejo v katero drugo knjigo. 
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Knjiga kobil 

- Glavna knjiga kobil 

V glavno knjigo kobil so lahko vpisane kobile, ki izpolnjujejo genealoške in vse ostale pogoje 
predpisane z rejskim programom. 

- Splošna knjiga kobil 

V splošno knjigo kobil so lahko vpisane kobile, ki izpolnjujejo genealoške pogoje, ostalih pogojev 
predpisanih z rejskim programom za vpis v glavno rodovniško knjigo pa ne izpolnjujejo v celoti.  

- Evidenčna knjiga kobil 

V Evidenčno knjigo kobil so vpisane kobile, ki izpolnjujejo genealoške pogoje, ne izpolnjujejo pa 
ostalih pogojev za vpis v Glavno knjigo kobil ali Splošnjo knjigo kobil, predpisanih z rejskim 
programom. 

- Bazna knjiga kobil 

V bazno knjigo so vpisana primarno vsa ženska žrebeta (vsi potomci kobil in žrebcev vpisanih v 
rodovniško knjigo), dokler ne preidejo v katero drugo knjigo. 

 Knjiga kastratov in steriliziranih kobil 

- Splošna knjiga 

- Evidenčna knjiga 

- Bazna knjiga 

 

Priloga – Razdelitev glavnega dela rodovniške knjige za kasače 

Priloga – Razdelitev glavnega dela rodovniške knjige za ljutomerske kasače 

 

3 Vpis v rodovniško knjigo 
V ustrezen razdelek rodovniške knjige so lahko vpisane le živali  

 katerih izvor ni sporen, 

 katerih identiteta ni sporna, 

 katerih predniki po očetovi in materini strani so vpisani v to rodovniško knjigo, ali 

 katerih predniki po očetovi in materini strani so vpisani v rodovniško knjigo druge (tuje) 
priznane rejske organizacije za kasaško pasmo,  

 ki izpolnjujejo vse ostale, v teh pravilih predpisane pogoje. 

Ob vpisu v rodovniško knjigo morata biti poleg predpisanih podatkov pri ljutomerskem kasaču 
zaveden še rod, ki ji žival pripada. 

O vsakem konju vpisanem v rodovniško knjigo se vodi evidenca v katero se vpisuje: 
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- ime in razdelek rodovniške knjige, 

- rodovniška številka, 

- državo rejske organizacije, ki je opravila prvo registracijo konja, 

- datum vpisa v rodovniško knjigo, 

- ime in naslov rejca, 

- datum zadnjega pripusta matere, 

- rojstni datum, spol, barva in znamenja, 

- ime, 

- enotna življenjska številka, 

- številka transponderja, 

- dodatne identifikacijske oznake (žig, tetovirna številka), 

- sistem preverjanja porekel, 

- starši z navedbo barve, življenjske številke in razdelka rodovniške knjige v katerega so vpisani, 

- vsaj štiri nadaljnje generacije prednikov, 

- datum izstavitve zootehniških spričeval, 

- osnovne telesne mere (višina vihra, obseg prsi in obseg piščalnice z zabeleženim datumom 
merjenja), 

- ocena lastnosti zunanjosti, 

- rezultati preizkusov delovne sposobnosti (rekord), 

- podatki o plodnosti, rojstvu dvojčkov, spačkov, dednih napakah pri potomstvu,  

- podatki o potomstvu: 

pri žrebcih: v rodovniško knjigo vpisani žrebci in kobile (življenjska številka, spol, barva, in 
razdelek rodovniške knjige), 

pri kobilah: celotno potomstvo (življenjska številka, spol, barva, del in razdelek 
rodovniške knjige), 

- razvrstitev v kakovostni razred (ocena plemenske vrednosti oz napoved plemenske vrednosti), 

- priznanje za osemenjevanje in podatki o izdanih zootehniških spričevalih za odvzet plemenski 
material, 

- podatki o preregistraciji, 

- datum in razlog (če je znan) izpisa iz rodovniške knjige, 

- datum prodaje, 

- ime in naslov novega lastnika. 
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4 Identifikacija in prvi vpis živali v rodovniško knjigo  

Vse živali morajo biti pred vpisom v katerikoli razdelek rodovniške knjige identificirane in vpisane v 
Centralni register kopitarjev v skladu predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev. 

 

4.1 Identifikacija žrebet 

Se izvaja po veljavni uredbi  EU 2015/262 

Sistem za identifikacijo vključuje: 

(A) identifikacija z vsaditvijo transponderja, ki  zagotavljanja nedvoumno povezavo med 
identifikacijskim dokumentom in kopitarjem;  

(B) enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali; 

(C) vpis v Centralni register kopitarjev. 

Enotni identifikacijski dokument za konje kasač in ljutomerski kasač izdaja Veterinarska fakulteta, 
Klinika za reprodukcijo in velike živali, Oddelek za selekcijo konj (v nadaljnem besedilu OSK). Izdaja se 
v obliki, ki je predpisana s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev, v rdečih 
platnicah. Izkaz o poreklu (potrdilo o poreklu) je sestavni del ID.  

Številka ID je enotna življenjska številka živali in obenem identifikacijska številka živali, ki ostane 
trajno nespremenjena (neponovljiva).  

Prva tri mesta zavzema numerična koda Slovenije »705«, druga tri mesta numerična koda priznane 
rejske organizacije (007), sedmo in osmo mesto sta letnica rojstva živali, preostalih šest mest pa je 
namenjeno zaporednim številkam. 

DRŽAVA R O PASMA LETNICA ROJSTVA INDIVIDUALNA IDENTIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA 

7 0 5 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Izdajatelj zagotovi, da se kopitar ob prvi identifikaciji aktivno označi z vsaditvijo transponderja. 
Dovoljena je uporaba transponderjev skladnih s standardom ISO 11784 po tehnologiji HDX ali FDX-B, 
z ISO oznako 705, ki se lahko odčitavajo s čitalnikom, ki je skladen s standardom ISO 11785 na 
najmanjši razdalji 12 cm.  

Transponder se vsadi pod aseptičnimi pogoji, parenteralno, z leve strani, v sredini grebena vratu med 
tilnikom in vihrom v predelu tilne vezi. 

Pred izdajo ID zavede izdajatelj v Centralni register kopitarjev podatke o živali in lastniku kot je 
določeno s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev.  

Žrebeta morajo biti označena in imeti izdan identifikacijski dokument za registrirane kopitarje do 
dopolnjenega enega leta starosti, če izpolnjijejo vse pogoje zapisane v pravilih. V primeru, da kateri 
od pogojev ni izpoljnjen se jim izda ID za rejo in rabo. 

 

Pripombe dodal [U1]: Ali to tudi brišem ali dam zunanji 
izvajalec 
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4.2 Registracija žrebet 

4.2.1 Redna registracija  

V rodovniško knjigo se lahko vpiše le žrebeta, katerih matere so vpisane v rodovniško knjigo. Pri tujih-
uvoženih kobilah, se žrebe lahko vpiše, če ima mati izdan trajni eksport certifikat iz izvozne države do 
31.12. tekočega leta rojstva žrebeta. 

Vpis žrebet kobil vpisanih v Rodovniško knjigo KRZS se opravi v letu rojstva, po identifikacijskem in 
registracijskem pregledu. 

Za vpis - registracijo potomstva plemenske kobile vpisane v Rodovniško knjigo KRZS, mora rejec 
izpolniti naslednje pogoje: 

- najkasneje v  štirih tednih (28 dneh) po žrebitvi predložiti OSK Potrdilo o pripustu – poročilo o 
žrebitvi.  

V rubriki Potrdilo o pripustu morajo biti vpisani podatki o plemenjaku oz. semenu 
plemenjaka, (če je bila kobila pripuščena pod dva ali več plemenjakov, se predloži tudi potrdila o teh 
pripustih), datuma prvega in zadnjega pripusta v pretekli pripustni sezoni. 

V rubriko Poročilo o žrebitvi morajo biti vpisani podatki o spolu, barvi in dnevu rojstva 
žrebeta. V primeru, ko gre za dvojčke, je to potrebno v dokumentu posebej označiti.  

Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi je potrebno dostaviti tudi v primeru, ko je kobila 
ostala jalova, ko je resorbirala ali zvrgla plod, ko je bilo žrebe rojeno mrtvo, ko je žrebe poginilo, ali 
pa, ko je poginila kobila - z označeno ustrezno rubriko. 

Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi se dostavi tudi v primeru, ko je bila kobila pripuščena 
pod plemenjaka druge pasme.  

V primeru, da rejec poročila ne predloži, se v rubriko o potomstvu kobile za tekoče leto 
zavede vpis: ni informacije. 

Nepopolno izpolnjeno Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi se pošlje lastniku v popravek. 

- Pripeljati žrebe na razpisan identifikacijski in registracijski pregled na katerem pristojni opravijo 
identifikacijo in registracijo žrebeta. Odvzame se tudi vzorec (žima) za analizo DNA (opravljena 
molekularna genetska preiskava, s katerimi se jim določi genski tip in preveri starševstvo.) 

Žrebeta, katerih oče ni priznan plemenjak se vpiše v kot žrebeta za rejo in rabo.  

V primeru, da potrdilo o pripustu ni dostavljeno, ko žrebe dopolni eno leto, se smatra to kot 
naknadno registracijo. 

V primeru da se potrdila o pripustu ne dostavi se žrebe registrira kot reja in raba. 

Registracija potomca plemenskih kobil ni mogoča, dokler lastnik kobile ni na predpisan način vpisan v 
njen ID in centralni register kopitarjev, oz. dokler nima lastnik kobile  z nekom drugim  sklenjenil 
veljaven dogovor o lastništvu žrebeta. 

4.2.2 Naknadna registracija 

Žrebeta, ki niso bila privedena na registracijski pregled do dopolnjenega enega leta starosti, se lahko 
registrirajo izjemoma tudi kasneje. Rejec mora vložiti prošnjo za naknadno registracijo na KRZS. Rejec 
pa mora KRZS poravnati pristojbino za naknadno registracijo v višini določeni v ceniku storitev. 
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Naknadna registracija je možna le do dopolnjenega drugega leta starosti konja. Kopitar pa je glede na 
veljavno uredbo o identifikaciji po prekoračitvi dopolnjenega 1 leta lahko opredeljen kot kopitar brez 
statusa za prehrano ljudi. 

Ne glede na popoln zahtevek za registracijo žrebeta in rezultate preiskave za preverjanje porekla, ki 
potrdijo navedene podatke o poreklu, se registracija žrebeta lahko zavrne, če navedena doba brejosti 
signifikantno odstopa od splošno uveljavljenih mejnih rokov. 

4.2.3 Preregistracija 

V izjemnih primerih je v rodoviško knjigo ljutomerskih kasačev možno vpisati konja, ki je bil prvotno 
registriran kot kasač. Gre za preregistracijo, s tem da more zadostiti naslednjim pogojem: 

- če je žrebec ali kobila  
- je dokazano, da ima po materini strani znane vsaj 4 generacije ljutomerskega kasača 
- da bodo po temu konju v čimkrajšem času registrirani potomci 
- je namen ohranjati rod, katerega število pripradnikov je zmanjšano ali jih celo ni več. 
- da ima konj izdan trajni eksport certifikat iz izvozne države 

4.2.3 Izbira imena 

Živali dobijo ime ob vpisu v register. 

Ime se žrebetom obeh spolov določi po začetni črki matere. 

Ime ne sme biti daljše od 20 znakov (vključno s presledki).  

Ime ne sme biti identičen imenu še živečega konja. V primeru pa, da je konj, po katerem bi radi 
povzeli ime, že pokojen pa mora biti razlika 15 let. 

Ime ne sme biti po konjih, ki so bili svetovno znani ali uspešni na tekmah.  

Ime ne sme biti enako zaščitenemu imenu kobilarne/rejca. Seznam le the na : https://www.uet-
trot.eu/images/pdf-uet/en/publications/protected_names.pdf 

Ime ne sme biti enak blagovni znamki, razen če ima rejec izrecno pisno dovoljenje. 

Ime ne sme biti enako javni osebnosti. 

Ime ne sme imeti pomena, ki se lahko razume vulgarno ali žaljivo. 

4.2.4 Sprememba imena 

Sprememba imena je mogoča le na pisno zahtevo lastnika, do prijave na prvo uradno tekmovanje. 
Lastnik je dolžan za spremebo imena plačati pristojbino, ki je določena po ceniku. 

4.2.4 Vpis v Bazno knjigo 

V Bazno knjigo se za vsako vpisano žival zavede najmanj naslednje podatke: 

- ime in naslov rejca, 

- ime in naslov lastnika, 

- datum zadnjega pripusta matere, 

- rojstni datum, spol, barva in znamenja, 

- ime, 
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- enotna življenjska številka, 

- številka transponderja, 

- dodatne identifikacijske oznake (žig, tetovirna številka), 

- pet generacij prednikov z navedbo barve in življenjske (identifikacijske) številke, 

- datum vpisa v register, 

- datum izdaje ID, 

- ocena lastnosti zunanjosti, 

- način preverjanja porekla, 

- datum in razlog izpisa iz registra,  

- datum prodaje, 

- ime in naslov kupca – novega lastnika. 

Po vpisu, se za živali izda: 

- Identifikacijski dokument za registrirane konje (morebitni predhodno izdani Identifikacijski 
dokument se dopolni s podatki iz registra) in  

- Zootehniški dokument o registraciji žrebeta, ki je del identifikacijskega dokumenta. 

Žrebeta, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev (ni potrdila o pripustu, neprimerno poreklo), se 
vpišejo kot žrebeta za rejo in rabo. 

 

5 Vpis živali v druge razdelke glavnega dela rodovniške knjige 
V druge razdelke rodovniške knjige so lahko vpisane le živali , ki so že v bazni knjigi, ki jo vodi KRZS ali 
živali vpisane v rodovniško knjigo za kasače, ki jo vodi druga/tuja priznana rejska organizacija. 

V posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige so živali vpisane v skladu s selekcijskim 
programom in na osnovi kriterijev predpisanih za odbiro plemenskih živali. 

Izpis iz rodovniške knjige se opravi na predpisan način: 

- je žival prodana imetniku, ki ne sodeluje pri izvajanju rejskega programa KRZS,  

- je žival izločena ali če pogine. 

V prvem primeru je ponovni vpis živali v rodovniško knjigo mogoč pod enakimi pogoji kot ob prvem 
vpisu. 

V ID žrebcev in kobil, ki so vpisane v rodovniško knjigo, se ta vpis potrdi z uradnim zaznamkom, ki je 
zabeležen v ustrezni rubriki dokumenta.  
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5.1 SELEKCIJSKI PROGRAM 

 

5.1.1 Uvod 

Za zagotavljanje rejskega - selekcijskega napredka se izvajajo selekcijski ukrepi, opisani v selekcijskem 
programu: 

- Vrednotenje porekla 

- Ocena lastnosti zunanjosti 

- Preizkušanje delovne sposobnosti 

- Vrednotenje po kvaliteti potomstva 

- Presoja zdravja in plodnosti 

- Razvrščanje v kakovostne razrede 

 

Selekcijski program izvaja KRZS. Za izvajanje selekcijskega programa oz. selekcijskih ukrepov 
zagotavlja potrebne strokovne kadre in ustrezno merilno, laboratorijsko in programsko in strojno 
opremo. 

 

5.1.2 Vrednotenje porekla 

V rodovniško knjigo ljutomerskega kasača so vpisane kobile vseh rodov. Cilj je da se ohranja 
diverziteta in dovoj veliko število konj vsakega rodu. 

5.1.4 Ocena lastnosti zunanjosti 

Ocenjuje se lastnosti zunanjosti konja, ki jih opredeljuje rejski cilj.  

Ocenjevanje opravlja ocenjevalna komisija.  

Lastnosti zunanjosti konj se ocenjuje po ocenjevalnem modelu.  

Na osnovi ocene lastnosti zunanjosti se konje razvršča v kakovostne razrede. 

 

5.1.5 Preizkušanje delovne sposobnosti 

Preizkus delovne sposobnosti omogoča vrednotenje karakterja, temperamenta, delavoljnosti in 
splošne fizične zmogljivosti ter vodljivosti.  

Delovna sposobnosti plemenskih živali se vrednoti na osnovi rezultatov iz uradnih tekmovanjih. V 
primeru, da gre za uvožene konje pa tudi rezultatov uradnih tekmovanj ustrezne nacionalne 
konjeniške organizacije države iz katere konj izvira. 

Na osnovi ocene rezultatov preizkusa delovne sposobnosti in/ali rezultatov na uradnih tekmovanjih 
se živali razvrsti v kakovostne razrede. 
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5.1.6 Vrednotenje po kvaliteti potomstva 

V rodovniško knjigo se za vsakega plemenskega žrebca in kobilo vnesejo vsi rezultati, ki jih dosežejo 
njihovi potomci na: 

- ocenjevanjih žrebet, 

- pregledih za odbiro plemenskih žrebcev, 

- pregledih kobil za sprejem v rodovnik, 

- preizkusih delovne sposobnosti na uradnih tekmovanjih, 

Na osnovi dosežkov potomcev se plemenske živali razvršča v ustrezen razdelek Rodovniške knjige oz. 
ustrezen kakovostni razred. 

 

5.1.7 Presoja zdravja in plodnosti 

Plemenske živali morajo biti zdrave, plodne in ne smejo biti nosilci dednih napak. V spornih primerih 
lahko komisija ob pregledu kobil za sprejetje za pleme zahteva veterinarsko poročilo, za žrebce 
privedene na pregled za odbiro plemenjakov pa je veterinarski pregled obvezen. 

V Rodovniško knjigo vpisane živali, ki imajo prirojene morfološke in/ali fiziološke konstitucijske 
napake se zavrstijo v Evidenčno knjigo. Živali imajo javno objavljeno in v Identifikacijskem dokumentu 
zapisano napako. 

Živali pri katerih se ugotovi kile, napake na zobovju, kriptorhizem, obsežna depigmentacija kože, 
depigmentacija šarenice, kronični obstrukcijski bronhitis ali poletni ekcem, se zavrstijo v Evidenčno 
knjigo. Živali imajo javno objavljeno in v Identifikacijskem dokumentu zapisano napako. 

V primeru, da se pri živalih ugotovi druge morfološke napake: 

izrazito nežna konstitucija, 

neizraženi spolni znaki,  

nepravilne oblike prsi – zelo ozka, plitke prsi, razplečenost,  

močno uleknjen hrbet,  

slaboten, deformiran skelet,  

zelo mehki biclji,  

zelo slabotni sklepi,  

hujše napake v stojah,  

slaba, spačena kopita,  

ali, fiziološke napake - motnje v funkciji različnih organskih sistemov, ki se odražajo na: 

zdravju, 

kondiciji, 

temperamentu, 
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spolni aktivnosti – sposobnosti, 

se te presojajo pri ocenjevanju lastnosti zunanjosti (morfološke napake) ali z veterinarskim 
diagnostičnim pregledom (fiziološke napake). 

5.1.8 Razvrščanje v kakovostne razrede 

Žrebce, kobile, kastrate se razvšča v kakovostne razrede glede na njihovo oceno lastnost zunanjosti. 

 

5.2 Odbira plemenskih živali in vpis v posamezne razdelke rodovniške knjige 

V posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige se vpišejo živali ko dosežejo plemensko 
zrelost - v tretjem letu starosti ali kasneje, po opravljenem pregledu za odbiro plemenskih živali. 

Živali vpisane v posamezni razdelek rodovniške knjige se lahko prevede v drug razdelek rodovniške 
knjige, če naknadno izpolnijo pogoje predpisane z rejskim programom. 

 

5.2.1 Odbira plemenjakov 

Komisijo za oceno in odbiro plemenskih žrebcev imenuje strokovni svet KRZS na predlog. Komisija za 
oceno in odbiro plemenskih žrebcev je sestavljena iz vsaj treh članov. Sestavljena je iz predstavnikov 
rejcev (člani KRZS) ter strokovnega vodje. 

Na pregled za odbiro plemenjakov so lahko pripeljani žrebci v tretjem letu starosti ali starejši. 
Zaželjeno je, da imajo opravljeno oceno zunanjosti kot  žrebe ter oceno z razstave letnikov. 

Žrebec naj bi bil brez prirojenih dednih napak, če so ugotovljene napake je lahko vpisan le v 
evidenčno knjigo žrebcev. V primeru da lastnik zataji odpravo konstitucijske napake, lahko komisija 
zavrne ocenjevanje takega žrebca. 

Žrebci za odbiro morajo imeti preverjeno poreklo na podlagi molekularnih genetskih preizskav. V 
primeru tujih žrebcev se upošteva izvid iz tujine – mednarodno priznani laboratoriji. 

Pogoji za vpis v posamezen razdelek rodovniške knjige so opisani v prilogi. 

5.2.2 Odbira ženskih živali 

Se izvaja po celotni Sloveniji v naprej razpisanih preglednih mestih. 

Na pregled za odbiro kobil  so lahko pripeljane kobile v tretjem letu starosti ali starejše. Zaželjeno je, 
da imajo opravljeno oceno zunanjosti kot  žrebe ter oceno z razstave letnikov. 

Pogoji za vpis v posamezen rezdelek rodovniške knjige so opisani v prilogi 

Kobile morajo imeti preverjeno poreklo na podlagi molekularnih genetskih preizskav. V primeru tujih 
kobil se upošteva izvid iz tujine – mednarodno priznani laboratoriji. 

 

6 Zagotavljanje plemenjakov 

Plemenjaki za izvajanje rejskega programa KRZS se zagotavljajo: 

- z zrejo v KRZS (sami rejci) 
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- z izposojo ali nakupom tujih žrebcev, 

- z nakupom žrebčevega semena.  

Vsi plemenjaki plemenijo v naravnem pripustu. 

Žrebci lahko plemenijo le na odobrenih pripustnih postajah. 

8 Lastništvo 

Za konje vpisane v rodovniško knjigo ali register žrebet je potrebno prijaviti vsako spremembo 
lastništva. Ta pogoj je potrebno izpolniti zaradi tekočega vodenja evidence, ni pa to odločilno za 
nadaljnje registracijske postopke v zvezi s potomstvom vpisane plemenske živali.  

Za vpis lastništva žrebet se zahtevajo in uporabijo podatki o fizični ali pravni osebi, ki je bila v času 
žrebitve prijavljena kot lastnik kobile, torej podatki o rejcu. Oz je lahko na podlagi dogovora med 
rejcem in drugo osebo, vpisana kot rejec le ta. 

Ob prijavi spremembe lastništva mora novi lastnik predložiti izpolnjen obrazec za prijavo spremembe 
lastništva skupaj z  identifikacijskim dokumentom da se vpiše v CRK.  

ID mora biti vrnjen izdajatelju v sedmih dneh od dneva pogina, usmrtitve, kraje ali izgube živali. 
Izdajatelj hrani ID v arhivu pet let od dneva prejema 

Ob izgubi ali uničenje ID lahko lastnik živali pridobi dvojnik dokumenta le na osnovi pisne zahteve, ki ji 
je priložena notarsko overjena izjava o izgubi dokumenta. Dvojnik se izda v skladu s predpisi, ki 
urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev. 

Kakršen koli vpis podatkov ali popravke lahko opravijo samo pooblaščene uradne osebe, ki to 
potrdijo s podpisom in žigom. 

 

9. Zootehniška dokumentacija 

9.1. Potrdilo o poreklu 

Je del Identifikacijskega dokumenta 

9.2 Zootehniški dokument o priznanju plemenskega žrebca 

Se izda vsem žrebcem, takoj po odbirii za plemenjake, če so bili sprejeti v enega od razdelkov knjige 
žrebcev 

9.3 Zootehniško spričevalo za žrebčevo seme  

Na podlagi informacij KRZS to izda osemenjevalno središče. 

 

11 Evidenca pripustov 

Pripuste plemenskih kobil, vpisanih v Rodovniško knjigo KRZS se evidentira na predpisan način. OSK 
izstavi za vsakega priznanega plemenjaka lastniku oziroma imetniku le tega tiskovine:  

- Seznam pripuščenih kobil,   

- Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi.   

Pripombe dodal [JCK2]: Člen 31/1 uredbe 2016/1012 
Tako ali tako pa slovenija še nima takjega središča. Če gre žrebec v 
tujino na odvzem je to stvar dogovora s tisto osemenjevalno 
postajo.Podatke pa seveda posreduje KRZS 
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Plemenske kobile se lahko pripusti šele, ko imetnik kobile predloži imetniku plemenjaka veljaven ID. 
Imetnik plemenjaka je pred pripustom dolžan preveriti identiteto kobile, za kar jamči s podpisom 
potrdila o pripustu. 

Imetnik plemenjaka je dolžan voditi evidence in izdati pripustno dokumentacijo rejcem, ter poročila o 
pripustu v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij 
v konjereji. V seznam pripuščenih kobil mora vpisati vse pripuste vseh kobil z vsemi zahtevanimi 
podatki. Če je kobila v isti pripustni sezoni pripuščena pod dva ali več plemenjakov, mora biti to 
navedeno v rubriki "opombe", kobila mora biti vpisana v seznamu pripuščenih kobil vseh 
plemenjakov pod katere je bila pripuščena, izdana morajo biti vsa pripadajoča potrdila o pripustu.  

Vsi podatki se zabeležijo v CRK, ter v naslednjem letu dopolnijo z informacijo o izidu pripusta. 

Po končanem pripustu je imetnik plemenjaka dolžan lastniku kobile vročiti pravilno izpolnjeno 
potrdilo o pripustu.  

Po končani pripustni sezoni mora imetnik plemenjaka OSK najkasneje do 31.11. v tekočem letu 
dostaviti pravilno izpolnjen seznam pripuščenih kobil in preostala - neizdana potrdila o pripustu.  

V primeru, da imetnik plemenjaka ne izpolnjuje navodil pravilnika, njegov žrebec (žrebci) ne more(jo) 
biti več priznan(i) kot plemenjak(i).  

Določila, ki se nanašajo na pripust se smiselno uporabljajo tudi pri osemenjevanju. Lastniki morajo 
poročati KRZS o osemenjenih kobilah. Vodi se evidenca vseh osemenjenih kobil z uvoženim 
semenom. Seznam kobil  se vsako leto pošlje na UET. (UET poglavje 11) 

Uporaba semena poginulega, izginulega ali kastriranega žrebca je prepovedan po izteku leta v 
katerem je preminil, izginil ali bil kastriran. Nobeno žrebe se ne sme registrirati v kasnejših letih po 
takih žrebcih. (UET poglavje 11) 

12 Preverjanje porekel 

Osnovno preverjanje porekla se opravlja s preverjanjem podatkov iz pripustne dokumentacije in 
seznama pripuščenih kobil. 

Preverjanje porekla z molekularnimi genetskimi preiskavami vzorcev žime je obvezno za vse 
registrirane konje KRZS. 

Preiskave lahko opravi le pooblaščeni laboratorij, ki poročilo o opravljenih preiskavah in rezultate le 
teh dostavi OSK. 

Rezultati, ki jih opravi nepooblaščen laboratorij, se priznajo le v primeru: 

 ko gre za uvoženega žrebca ali kobilo 

 ko gre za plemenjaka, če je bila v rodovniško knjigo vpisana plemenska kobila pripuščena v 
tujini. 

Žrebeta, ki nimajo opravljene predpisane preiskave za preverjanje porekla ne morejo biti registrirana 
kot kasači ali ljutomerski kasači. 

OSK hrani poročilo o rezultatih opravljenih preiskav.  

13 Vpis tujih konj 

Tuje konje se vpiše v razdelke rodovniške knjige (živali katerih prvo registracijo je opravila druga - tuja 
priznana rejska organizacija) glede na starost,– žrebeta (mladi konji), kobile in žrebci, pod enakimi 
pogoji kot veljajo za vpis živali v rodovniško knjigo, ki so rojene pri nas.  
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- ko ima konj izdan trajni eksport certifikat iz izvozne države. Uvožene kobile z žrebeti, ki bodo 
registrirani pri KRZS, mora biti za kobilo izdan export certifikat do 31.12 tekočega leta rojstva žrebeta. 

Sem se vpišejo tudi podatki o živalih, ki so dajalci semena in so vpisani v drugo (tujo) rodovniško 
knjigo.  

Ob prijavi za vpis tujega konja v rodovniško knjigo morajo lastniki živali predložiti: 

- ID, ki ga je izdala rejska organizacija, ki je opravila prvo registracijo živali 

- zootehniško spričevalo o poreklu živali, ki potrjuje vpis v rodovniško knjigo, ki jo vodi rejska 
organizacija, ki je prva registrirala žival oziroma zootehniško spričevalo za seme. 

Zootehniško spričevalo za tuje konje ali za seme mora vsebovati vse podatke predpisane z veljavno 
uredbo. Če je že del ID-ja in ima navedene vse zahtevane podatke se posebnega potrdila ne zahteva. 

Zootehniška spričevala tujih konj, semena se arhivirajo. 

14 Register izpisanih konj 

Register izpisanih konj se vodi v dveh delih: 

- Register izločenih konj 

- Register prodanih konj 

V register izločenih konj se vpišejo vse izločene ali poginule živali in je kot tak del CRK. 

V register izpisanih konj se vpišejo vse prodane živali, ki jih novi lastnik namerava vpisati v drugo 
(tujo) rodovniško knjigo. V register prodanih konj se o vsaki živali zavedejo enaki podatki kot v 
register izločenih konj 

Za prodane živali izda OSK zootehniško spričevalo o poreklu, ki potrjuje tudi izpis iz rodovniške knjige, 
če le ta še ni del ID. Zootehniško spričevalo za izpisane prodane konje mora vsebovati predpisane 
podatke po veljavni uredbi. 

Zootehniško spričevalo se izda tudi za seme živali vpisanih v to rodovniško knjigo, ki jih bo v ustrezen 
seznam rodovniške knjige vpisala druga (tuja) rejska organizacija.  

 

15 Dodatni register TF 

Je register v Sloveniji rojenih Francoskih kasačev (Trotteur Francais-TF). Upošteva se vsa pravila 
rejskega programa za kasače, ter pravil rodovne knjige v Franciji. Odstopanje je le v imenu, ki je pri TF 
določen po pravilih Francije. 

16 Register rejcev 

15.1 KRZS vodi register rejcev, v katerega so vpisani vsi rejci vpisanih - registriranih živali.  

 

17 Register lastnikov 

KRZS vodi register lastnikov, v katerega je vpisana vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali, 
vpisane – registrirane v rodovniško knjigo. 
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V register lastnikov se vpiše naslednje podatke: 

- datum vpisa v register, 

- ime in naslov lastnika, 

- (KMG) MID rejca, 

- življenjska številka živali, 

- datum spremembe lastništva v primeru, ko lastnik ni rejec. 

18 Pristojbine 

Rejci KRZS za posamezna zootehniška opravila v pristojnosti OSK, za katera ni drugih virov 
financiranja, plačajo pristojbino. Višina pristojbin je določena s cenikom storitev letnega programa za 
izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje, ki ga po predlogu potrdi 
minister pristojen za živinorejo.  
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Priloge: 

 – Razdelitev glavnega dela rodovniške knjige za kasače 

 – Razdelitev glavnega dela rodovniške knjige za ljutomerske kasače 

 

 


