
 

 

Glavni del rodovniške knjige za pasmo kasač 

Pogoji za vpis v posamezen rezdelek rodovniške knjige 

Knjiga žrebcev 

Žrebci se vpišejo v rodovniško knjigo, če izpolnjujejo vse pogoje predpisane z rejskim programom 
in Pravili o vodenju rodovniške knjige KRZS. Ob vpisu v rodovniško knjigo dobijo žrebci rodovniško 
številko, ki je tekoča zaporedna številka za posameznega žrebca, ne glede na to v kater razdelek 
je vpisan. 

- Glavna knjiga žrebcev 

Tu so lahko vpisani žrebci po dopolnjenem tretjem letu starosti.  

Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško 
knjigo priznane organizacije za kasače v tujini.  

Ocena lastnosti zunanjosti je enaka oz. višja od 75 točk. Nobena od ocen lastnosti 
zunanjosti ni nižja od 6. 

Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domači žrebci rekord 14.5 ali boljši / tuji žrebci 12.0 
ali boljši. 

So brez prirojenih konstitucijskih napak 

Imajo opravljen pregled oploditvene sposobnosti v skladu z veljavni predpisi o pogojih za 
razmnoževanje domačih živali 

- Splošna knjiga žrebcev 

Tu so lahko vpisani žrebci po dopolnjenem tretjem letu starosti. 

Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško 
knjigo priznane organizacije za kasače v tujini.  

Ocena lastnosti zunanjosti je enaka oz. višja od 70 točk. Nobena od ocen lastnosti 
zunanjosti ni nižja od 6. 

Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domači žrebci rekord 16.0 ali boljši / tuji žrebci 14.0 
ali boljši. 

So brez prirojenih konstitucijskih napak 

Imajo opravljen pregled oploditvene sposobnosti v skladu z veljavni predpisi o pogojih za 
razmnoževanje domačih živali 

- Evidenčna knjiga žrebcev  

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

  Ocena lastnosti zunanjosti je nižja od 70 točk. Ena ali več ocen lastnosti zunanjosti je 
nižja od 6. 

 Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domači žrebci rekord slabši kot 16.0 / tuji žrebci 
slabši kot 14.0 ali so brez rezultata. Pripombe dodal [JCK1]: Ali bi pustili ohlapno, ali bi mogoče pri 

žrebcih le malo zaostrili tole poglavje. 
UO je mnenja da se to odloča na izredni sklupščini 



 

 

 Imajo katero od prirojenih konstitucijskih napak, ki bi bile lahko dednega izvora; 
predugriz, podugriz, popkovna kila, kriptohizem. 

Žrebci so z vpisom v glavno, splošno ali evidenčno knjigo sprejeti kot plemenjaki za nedoločen 
čas. 

Žrebci so z vpisom v glavno, splošno ali evidenčno knjigo priznani kot plemenjaki za kasaško 
pasmo in pasmo ljutomerski kasač. 

- 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 drug razdelek glavne rodovniške knjige. Za vpis 
morajo ustrezati vsem pogojem predpisanim v rejskem programu za kasaško pasmo. 

 

Knjiga kobil 

- Glavna knjiga kobil 

 Tu so lahko vpisane kobile po dopolnjenem tretjem letu starosti.  
 Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško 
knjigo priznane organizacije za kasače v tujini z izdanim trajnim eksport certifikatom . 
 Ocena lastnosti zunanjosti je enaka oz. višja od 70 točk. Nobena od ocen lastnosti 
zunanjosti ni nižja od 6. 
 Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domače kobile rekord 17.0 ali boljši / tuje kobile 15.0 
ali boljši. 
 So brez prirojenih konstitucijskih napak 

- Splošna knjiga kobil 

Tu so lahko vpisane kobile po dopolnjenem tretjem letu starosti.  
 Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško 
knjigo priznane organizacije za kasače v tujini z izdanim trajnim eksport certifikatom . 
 Ocena lastnosti zunanjosti je enaka oz. višja od 65 točk. Nobena od ocen lastnosti 
zunanjosti ni nižja od 6. 
 Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domače kobile rekord 19.0 ali boljši / tuje kobile 17.0 
ali boljši. 

So brez prirojenih konstitucijskih napak 

- Evidenčna knjiga kobil 

Ocena lastnosti zunanjosti je nižja od 65 točk. Ena ali več ocen lastnosti zunanjosti je nižja 
od 6. 

 Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domače kobile rekord slabše kot 19.0 / tuje kobile 
slabše kot 17.0 ali so brez rezultata. 
 Imajo katero od prirojenih konstitucijskih napak, ki bi bile lahko dednega izvora; 
predugriz, podugriz, popkovna kila. 
   

- 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 drug razdelek glavne rodovniške knjige. Za vpis 
morajo ustrezati vsem pogojem predpisanim v rejskem programu za kasaško pasmo. 



 

 

 

 Knjiga kastratov in steriliziranih kobil 

- Splošna knjiga 

Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško knjigo 
priznane organizacije za kasače v tujini z izdanim trajnim eksport certifikatom . 
Ocena lastnosti zunanjosti je enaka oz. višja od 65 točk. Nobena od ocen lastnosti zunanjosti 
ni nižja od 6. 
Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domači kastrati in kobile rekord 19.0 ali boljši / tuji 
kastrati in kobile 17.0 ali boljši. 
So brez prirojenih konstitucijskih napak 

 

- Evidenčna knjiga 

Oče in mati morata biti vpisana v rodovniško knjigo KRZS ali enakovredno rodovniško knjigo 
priznane organizacije za kasače v tujini z izdanim trajnim eksport certifikatom . 
Ocena lastnosti zunanjosti je nižja od 65 točk. Ena ali več ocen lastnosti zunanjosti je nižja od 
6. 
Imajo rezultat z uradnih tekmovanj; domači kastrati ali kobile rekord slabše kot 19.0 / tuji 
kastrati ali  kobile slabše kot 17.0 ali so brez rezultata. 
Imajo katero od prirojenih konstitucijskih napak, ki bi bile lahko dednega izvora; predugriz, 
podugriz, popkovna kila. 

 

- Bazna knjiga 

V bazno knjigo so vpisani vsi kastrati oz. sterilizirane kobile, ki še niso dopolnili treh let, 
nimajo ocene lastnosti zunanjosti. Za vpis morajo ustrezati vsem pogojem predpisanim v 
rejskem programu za kasaško pasmo. 

 


