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Kako konja vpisati v WorldFengur?
Z letom 2009 stopi v veljavo pravilo, da morajo imeti vsi tekmovalni oziroma športni konji FEIF
identifikacijsko številko (FEIF ID).
Za pridobitev FEIF ID mora biti islandski konj vpisan v svetovno rejsko knjigo WorldFengur. Po
pooblastilu DRIKS-a izvaja vpis v WorldFengur Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo koopitarjev
(v nadaljevanju Inštitut). Vpis se izvaja na tri načine:
1. Za žrebeta rojena v Sloveniji po letu 2007 se vpis izvede avtomatično. Inštitut samostojno
preveri rodovnik žrebeta. V primeru, da rodovnik ustreza rejskim zahtevam (da so predniki
konja že vpisani v rejsko knjigo), Inštitut konja vpiše v rejsko knjigo, s čimer konj pridobi tudi
FEIF ID. Inštitut o vpisu obvesti DRIKS, ki lastnikom žrebeta izstavi račun za vpis konja v
svetovno rejsko knjigo WorldFengur. Po plačilu stroškov vpisa (30 EUR na konja) Inštitut
lastniku vrne dokumentacijo.
2. Za žrebeta rojena v Sloveniji pred letom 2007 se vpis izvede na pobudo lastnika. Ko
lastnik Inštitutu izrazi pobudo za vpis njegovega konja v WorldFengur, Inštitut preveri
ustreznost rodovnika (da so predniki konja že vpisani v rejsko knjigo) in konja vpiše v rejsko
knjigo. S tem konj pridobi tudi FEIF ID. Inštitut o vpisu obvesti DRIKS, ki lastniku konja
izstavi račun za vpis konja v svetovno rejsko knjigo WorldFengur. Po plačilu stroškov vpisa
(30 EUR na konja) Inštitut lastniku vrne dokumentacijo.
3. Za žrebeta rojena v tujini se vpis izvede na pobudo lastnika. Ko lastnik Inštitutu izrazi
pobudo za vpis njegovega konja v WorldFengur, Inštitut opravi poizvedovanje za vpis konja v
rejsko knjigo. To v praksi pomeni, da Inštitut kontaktira odgovorno osebo za vpisovanje konj
v državi, kjer je konj rojen. Ker osebe odgovorne za vpis v rejsko knjigo med seboj dobro
sodelujejo, lahko v večini primerov (ob ustreznem rodovniku) že Inštitut doseže vpis takega
konja v WorldFengur. S tem konj pridobi tudi FEIF ID. Inštitut o vpisu obvesti DRIKS, ki
lastniku konja izstavi račun za vpis konja v svetovno rejsko knjigo WorldFengur. Po plačilu
stroškov vpisa (30 EUR na konja) Inštitut lastniku vrne dokumentacijo.
Opozoriti velja, da se pogosto zgodi, da starši konja, ki ga želimo vpisati v WorldFengur še niso v
pisani v WorldFengur. V tem primeru je potrebno prvo zagotoviti vpis staršev v rejsko knjigo in šele
na to se lahko v rejsko knjigo vpiše potomca. Stroške vpisa staršev nosi tisti, ki izrazi pobudo (seveda,
če se lastnik starša in lastnik potomca ne dogovorita drugače).
Do sedaj smo WorldFengur poznali predvsem kot rejsko knjigo za čistokrvne rejske konje. Z letom
2009 pa želi mednarodna organizacija FEIF posebej evidentirati tudi športne konje, s čimer bo mogoče
narediti določene vzporednice med rejo in športom.
In še podatki o Inštitutu, ki je pooblaščen za vpis konj v svetovno rejsko knjigo WorldFengur:
Inštitut za rejo in zdravstveno kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Janja Likar, tel: 01/477-93-84, email: Janja.Likar@vf.uni-lj.si
Jan Zakrajšek, vodja reje pri DRIKS

