
INFORMACIJA LASTNIKOM ŽREBCEV O POGOJIH ZA PRIDOBITEV 

SLOVENSKE  LICENCE ZA PRIPUST ŽREBCEV ISLANDSKE PASME 
 

Pripravili: Agata Maček (DRIKS) in Nataša Gorišek (Inštitut za rejo kopitarjev) 

 

 V skladu z  rejskim programom Republike Slovenije za konje islandske pasme lahko pridobijo licenco za 

pripust v Sloveniji le žrebci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 

1. ŽREBCI, KI SO BILI REJSKO OCENJENI PO FIZO DO VKLJUČNO LETA 2004 

 

Žrebci v tej  kategoriji  morajo imeti popolno rejsko FEIF oceno (tudi pod jahačem) 8,00 ter morajo obenem 

izpolnjevati zahteve iz točke 3.   

 

2. ŽREBCI, KI SO BILI/BODO REJSKO OCENJENI PO FIZO OD VKLJUČNO LETA 2005 NAPREJ 

 

● Žrebcem, ki v prvi pripustni sezoni dosežejo starost  3 leta, se v tej sezoni dovoli omejeno število skokov (3) v 

primeru, da dosežejo skupno rejsko FEIF oceno brez jahača od vključno 7,75 ali več. (Pojasnilo: žrebci so pri 

treh letih lahko ocenjeni le brez jahača, zato tu uporabimo splošno pravilo, da so žrebci, ki nimajo popolne 

rejske FEIF ocene (se pravi tudi pod jahačem), lahko licencirani samo za omejeno število kobil; 

● Žrebcem, ki v pripustni sezoni dosežejo starost 4 leta (ali več), se v tej sezoni dovoli omejeno število skokov 

(5)  v primeru, da dosežejo popolno skupno rejsko FEIF oceno  - tudi pod jahačem - od vključno 7,75 do 7.90. 

(Pojasnilo: za žrebce, ki so v plemenilni sezoni stari štiri leta ali več zahtevamo popolno rejsko FEIF oceno – 

tudi pod jahačem!); 

● Žrebci,  ki v pripustni sezoni dosežejo starost 4 leta (ali več), se v tej sezoni dovoli neomejeno število skokov v 

primeru, da dosežejo popolno skupno rejsko  FEIF oceno – tudi pod jahačem -   7,90 ali več. (Pojasnilo: za 

žrebce, ki so v plemenilni sezoni stari štiri leta ali več zahtevamo popolno rejsko FEIF oceno – tudi pod 

jahačem!). 

 

3. DODATNE ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV LICENCE ZA PRIPUST 

 

● žrebci  morajo imeti rodovnik in potni list/identifikacijski dokument,  v katerem je razvidna FEIF številka; 

● žrebci morajo imeti preverjeno starševstvo na osnovi DNA analize; 

● Za žrebce, ki si želijo pridobiti licenco v tekočem letu in so v tem letu stari 5 ali več let,  zahtevamo rentgenski 

pregled vseh sklepov zaradi dednega spavina; 

● žrebci morajo biti pregledani  zoper cryptorchidisem (napake testisov); 

● žrebci morajo biti pregledani zoper hernijo (kilo); 

● žrebci so lahko prvič priznani kot plemenjaki najprej v letu, ko dopolnijo starost treh let (rojeni morajo biti do 

15.08. v letu). 

 



 Žrebci so lahko priznani kot plemenjaki le v primeru, če so pregledani kot žrebeta v letu rojstva ob materi ter 

ob prvem pregledu niso imeli dednih napak. Prav tako vsi žrebci, potomci kobil z dednimi napakami ne morejo biti 

priznani kot plemenjaki.  

 

 Žrebci z ugotovljenim spavinom, cryptorchidismom ali hernijo licence NE morejo pridobiti, kakor je seveda ne 

morejo pridobiti v primerih, da ne izpolnjujejo določil sklepa v točkah 1. in 2. 

 

4. NELICENCIRANI ŽREBCI V SLOVENIJI 

 

 Vsak žrebec, ki je v Slovenijo pripeljan, da bi tu plemenil, tudi le začasno, si mora obvezno 

pridobiti slovensko licenco za pripust za tekočo plemenilno sezono. Tuje licence na slovenskem ozemlju 

ne veljajo!  Uvoženi žrebci, ki si v Sloveniji niso pridobili soglasja za pripust, so v Sloveniji nelicencirani oz. 

nepriznani, njihovi lastniki pa s tem kršijo uradne državne predpise s področja veterine in zootehnike ter tvegajo 

stroge kazni in prekinitev plemenilne sezono za svojega žrebca in za vse kobile, ki se tam pripuščajo!  

 

 Pravno formalno to področje ureja Zakon o živinoreji, Zakon o veterinarstvu ter Pravilniki: 

 

● Pravilnik o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje; 

● Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji; 

● Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje in postopku njihove registracije; 

● Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih 
središčih. 

 

5. PRIPUST V SLOVENSKO RODOVNIŠKO KNJIGO VPISANIH KOBIL V TUJINI ( V KATERIKOLI 

DRUGI  ČLANICI FEIFA) 

 

 Vse države članice FEIF smo v rodovniško knjigo islandskih konj dolžne vpisati vse potomce žrebcev, ki so 

licencirani v katerikoli članici FEIF. Se pravi, če bo doma - v Sloveniji žrebila kobila, ki je vpisana v slovensko 

rodovniško knjigo, ki je bila pripuščena pod žrebca v tujini, ki je tam tudi uradno licenciran, pa ima oceno, ki je nižja 

od naše najnižje 7,75, bomo morali to žrebe registrirati in vpisati v našo rodovniško knjigo. Kobila, ki je bila peljana na 

pripust k žrebcu v tujino, bo tam dobila tudi originalno Potrdilo o pripustu. Postopek registracije njenega žrebeta bo 

povsem enak, kakor postopek registracije žrebeta po v Sloveniji licenciranem žrebcu in kobile, ki je vpisana v 

slovensko rodovniško knjigo. 

 

6. PRIPUST KOBILE IZ TUJINE V SLOVENIJI POD ŽREBCA, KI JE KOT PLEMENJAK PRIZNAN PRI 

NAS 

 

 V primeru, da se na pripust pod licenciranega žrebca v Slovenijo pripelje uvožena kobila, mora le ta za prevoz 

izpolnjevati predpisane pogoje (imeti mora identifikacijski dokument/potni list, preiskavo na IAK, cepljenje proti 

kužnemu kašlju, EU veterinarski obrazec). Lastnik žrebca jo lahko normalno pripusti, ob plačilu pripusta pa je lastniku 



kobile dolžan izročiti originalno Potrdilo o pripustu. Kobile pri nas ni potrebno posebej registrirati oz. kamorkoli zavesti. 

Na osnovi originalnega  - slovenskega Potrdila o pripustu se lahko žrebe registrira v tujini, seveda pod enakimi pogoji,  

kot pri nas (ob materi v letu rojstva z vso potrebno predloženo dokumentacijo). 

 

7. POSTOPEK LICENCIRANJA 

 

 Licenciranje izvaja Komisija za odbiro in priznavanje plemenjakov, ki je vsako leto potrjena s strani Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Člani komisije so določeni z letnim programom, v njej pa je tudi predstavnik 

Društva rejcev islandskih konj Slovenije. V letu 2007 je IO DRIKS sklenil, da funkcijo člana komisije  dodeli Janu 

Zakrajšku in sicer za nedoločen čas - do preklica. 

 Žrebčarji lahko dobijo informacije o licenciranju kadarkoli na naslovu Veterinarska fakulteta, Inštituta za rejo in 

zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, oseba, ki je pri Inštitutu  zadolžena za žrebce,  

pa je g.  Darko Platovnjak. 

 Licenciranja, ki so razpisana, so brezplačna. Plačljiva so licenciranja, ki so prirejena posebej, na dodatno 

zahtevo oz. željo lastnikov žrebcev (npr. za zamudnike). 

 Preden je žrebec prvič licenciran, ga je potrebno pripeljati pred komisijo, ki najprej opravi identifikacijski 

pregled žrebca (na osnovi njegovih dokumentov se preveri njegovo istovetnost oz. se preveri, če je to res ta konj). 

Lastnik oz. oskrbnik žrebca mora predložiti njegovo Potrdilo o poreklu (rodovnik)  oz. identifikacisjki dokument (potni 

list) z vpisanimi preiskavami na IAK in virusni arteritis, ki morata biti negativna. Preiskava na IAK ne sme biti starejša 

od enega leta, preiskava na virusni arteritis pa mora biti opravljena po pripustni sezoni. Lastnik oz. oskrbnik žrebca 

mora predložiti tudi rezultate opravljenih ocenjevanj oz. testov (za islandske žrebce morajo to biti rezultati FEIF 

rejskega ocenjevanja), ki morajo seveda izkazovat predpisano zahtevano oceno. Podatke žrebčarji lahko posredujejo 

komisiji tudi predhodno, vendar zadostuje tudi, če jih predložijo ob licenciranju samem. Če komisija žrebca potrdi, mu 

je potrebno odvzeti tudi bris, ki se ga prvič odvzame na licenciranju, odvzem vzorca pa je potrebno po enem tednu 

ponoviti (opravijo ga na domu). V primeru, da žrebec nima opravljene DNA - genske preiskave, se  mu vzorec krvi za 

preiskavo odvzame na licenciranju oz. je potrebno DNA karto oz. št. izvida in ime laboratorija predložiti, če je bil test 

DNA že opravljen. Obvezno je tudi cepljenje proti kužnemu kašlju in sicer najmanj vsakih 9 mesecev – v primeru, da 

žrebec potuje čez mejo oziroma znotraj EU. 

 Ko žrebec izpolni vse zgoraj navedene zahteve, se žrebčarju izda pripustna dokumentacija. Prav tako se mu 

izda zootehnično potrdilo oz. dokument,  v katerem je naveden čas priznavanja žrebca (nedoločen - doživljensko, 

določen - za katera leta oz. za koliko let). 

 Žrebčar mora imeti v primeru, da so k njegovemu žrebcu pripuščene tuje kobile ( s čimer so mišljene kobile, ki 

niso žrebčarjeva last), registrirano pripustno postajo.  

 Upravna enota izda Odločbo o odobritvi pripustne postaje na osnovi pridobljene zootehniške registrske 

številke, ki jo UE določi na osnovi 17. člena Pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij 

v konjereji (ULRS št.1245/03 in 26/04). Predhodno je potrebno pridobiti Pogodbo o sodelovanju pri vodenju odobrene 

pripustne postaje za konje, ki je sklenjena med lastnikom in VF-RSSK, strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev za 

odobritev pripustne postaje za konje, ki jo prav tako izda VF-RSSK, ter Potrdilo o usposabljanju imetnikov plemenskih 



žrebcev oz. potrdilo o primerni izobrazbi (npr. srednja veterinarska šola,…). Predložiti je potrebno tudi tloris hleva. 

 

December, 2007 

 

 

Društvo rejcev islandskih konj Slovenije    Veterinarska fakulteta,  Inštitut za rejo in zdravstveno 

        varstvo kopitarjev 

Jan Zakrajšek, l.r.      mag. Janez Rus, dr.vet.med., l.r. 

 



INFORMACIJA O VPISU V SLOVENIJI ROJENIH ŽREBET ISLANDSKE 

PASME V SLOVENSKO RODOVNIŠKO KNJIGO IN V WORLD FENGUR 

(SVETOVNO REJSKO KNJIGO ISLANDSKIH KONJ) 
 

Pripravili: Agata Maček in Nataša Gorišek 

 

 

 Z letom 2007 bomo tudi Slovenci na podlagi smernic naše krovne organizacije FEIF ( www.feif.org )  dolžni  

omogočiti vpis vseh  v Sloveniji rojenih žrebet (ki izpolnjujejo spodaj naštete pogoje) v World Fengur - svetovno rejsko 

knjigo islandskih konj.  Za vpisovanje v World Fengur je odgovorno Društvo rejcev islandskih konj Slovenije  - DRIKS   

(www.islandski-konji.com), izvajal pa ga bo Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev pri Veterinarski 

fakulteti v Ljubljani, ki tudi sicer vodi rodovniške knjige za konje vseh pasem. Z vpisom žrebeta v World Fengur se 

žrebetu dodeli FEIF identifikacijska številka (FEIF ID), ki jo mora obvezno imeti vsak konj, ki nastopa na 

mednarodnih športnih in rejskih tekmovanjih.  Brez te številke konji na takšnih prireditvah - 

tekmovanjih absolutno NE morejo sodelovati!  

 

 

1. POGOJI ZA VPIS V SLOVENIJI REGISTRIRANIH ISLANDSKIH ŽREBET V WORLD FENGUR – 

SVETOVNO REJSKO KNJIGO: 

 

● da je le ta čistopasemski islandski konj, kar po FEIFu pomeni, da je to tisti konj, katerega rodovnik je za nazaj 

mogoče izslediti za vse do na izključno v Islandiji rojene konje, ki imajo originalno priznane dokumente o 

registraciji v rejski knjigi, izdane na Islandiji, v drugih državah članicah FEIFa ali pa imajo dokumentacijo 

(krvni tip ali genska preiskava na DNK), ki dokazuje poreklo vse do konjev, registriranih v priznani rejski knjigi 

islandskih konj v eni izmed držav članic FEIF ali v World Fengurju.; 

● oče in mati žrebeta morata biti že vpisana v World Fengur in torej imeti FEIF ID; če nista, morajo za ta vpis 

poskrbeti lastniki kobile-matere in očeta-žrebca sami.  Rejcem priporočamo, da od žrebčarja obvezno 

zahtevajo podatek o  FEIF ID številki njihovega žrebca. Konja lahko v Worldfengur vpišejo le v tisti državi, kjer 

je bil le ta rojen. Na FEIFovi spletni strani www.feif.org lahko pri podatkih o državah/članicah najdete 

kontaktne osebe za rejo v posamezni državi/članici, pri kateri boste lahko dobili napotke, kako v njihovi državi 

pridobiti FEIF ID za vašega konja/kobilo. Za vpis žrebeta v World Fengur morate torej vpisovalnemu uradu 

(Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev) sporočiti  FEIF ID matere in očeta vašega žrebeta; 

● Žrebe mora biti najprej registrirano in vpisano v slovensko rodovniško knjigo; 

● Vpis v World Fengur stane 30 EUR. Društvo rejcev islandskih konj Slovenije bo po koncu preglednega obdobja 

(pregled žrebet s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev)  vsem lastnikom žrebet, ki bodo 

pregledana v tem obdobju,  izstavilo račun  za plačilo pristojbine za vpis v WF. To velja tudi že za žrebeta, ki 

so bila pregledana v letu 2007.  FEIF identifikacijska številka konju ne bo izdana, dokler račun ne bo 

poravnan! 



● Avtomatično  (kar pomeni brez posebne zahteve lastnika/rejca,  obenem z registracijo v 

slovenski register in ob izdaji dokumentov za žrebe) vpisovanje žrebet v World Fengur in 

dodelitev FEIF ID številke  se bo začelo izvajati z žrebeti, ki so bila rojena v letu 2007. Za vse 

konje, ki so bili v Sloveniji rojeni v 2006 in prej, pa bo vpisovanje v WF in dodelitev FEIF ID 

potekalo na pismeno zahtevo lastnika/rejca  - z zahtevano dokumentacijo v prilogi. Zahtevek s 

prilogami mora biti izročen ali naslovljen na Natašo Gorišek, Inštitut za rejo in zdravstveno 

varstvo kopitarjev. 

 

2. POGOJI ZA VPIS ŽREBETA V SLOVENSKO RODOVNIŠKO KNJIGO 

 

● v 28. dneh po žrebitvi mora lastnik žrebeta poslati na na naslov „Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in 

zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana“ originalno Potrdilo o pripustu kobile in 

izpolnjeno „Poročilo o žrebitvi“; 

● Žrebe mora biti skupaj s kobilo v letu rojstva pripeljano na eno izmed razpisanih preglednih mest (ki so 

objavljena v junijski in julijski Reviji o konjih).  Kobila mora biti vpisana v slovensko rodovniško knjigo 

plemenskih kobil. V primeru, da kobila v času pregledov še ni vpisana v rodovniško knjigo, se to lahko opravi 

obenem z registracijo žrebeta. Za vpis kobile v slovensko rodovniško knjigo mora lastnik kobile ob pregledu 

predložiti kopijo njenega rodovnika ter izkazati lastništvo kobile (preveri se,  kdo je kot lastnik kobile vpisan v 

identifikacijski dokument/potni list in v potrdilo o poreklu). Če lastništvo kobile ni urejeno, se le to lahko izkaže 

s kopijo kupoprodajne pogodbe oziroma s kopijo  izjave prodajalca, ki potrjuje novega lastnika kobile; 

● Z letom 2007 se bo vsem islandskim konjem ob njihovi registraciji (žrebetom v letu rojstva) preverilo 

starševstvo na osnovi molekularne genetske preiskave krvi – DNA, zaradi zanesljivejše identifikacije pa se jim 

bo na levo stran vratu vstavil mikročip.  Cena genetske preiskave krvi za posamezen vzorec s preverjanjem 

starševstva znaša  27.54 EUR (vzorce bo poleg žrebet potrebno odvzeti tudi vsem kobilam, ki te preiskave še 

nimajo), skupna cena s stroški odvzema in distribucije krvi pa znaša 54,72 EUR oz. za kobilo in žrebe skupaj 

93,35 EUR. Cena elektronskega označevanja za posameznega konja znaša 13,59 EUR. Glede na letni program, 

ki ga za vsako posamezno leto posebej potrdi MKGP,  je mogoče, da se cene letno nekoliko spremenijo. Za 

vse stroške, ki bodo nastali ob registraciji žrebeta se bo ob koncu letnih pregledov vsem lastnikom 

registriranih žrebet izdal račun, plačljiv po položnici. Dokumenti za konja ne bodo izdani, dokler račun 

ne bo v celoti poravnan! 

● V primeru, da žrebe ni bilo registrirano v letu rojstva,  ga je mogoče registrirati po postopku naknadne 

registracije najpozneje v četrtem letu starosti,  vendar le v primeru, če je bila že predhodno vložena prijava za 

registracijo (pod to se smatra pravočasno – t.j. v letu registracije -  poslano originalno Potrdilo o pripustu 

kobile in izpolnjeno Poročilo o žrebitvi). Naknadna registracija žrebeta se izvede enako, kot pri žrebetih, 

registriranih v letu rojstva, s tem,  da stroški takšne registracije znašajo še dodatnih 90.08 EUR. V primeru, da 

eden od staršev ni več živ in da se starševstva ne da preveriti, ker le ta nima opravljene molekularne genetske 

preiskave krvi, registracija ni mogoča. 

 

 

 



 3. VPIS DRUGIH PODATKOV V WORLD FENGUR 

 

 V World Fengur bo skozi slovenski vhod mogoče vpisovati tudi druge podatke oziroma spremembe (na 

podlagi pismenega zahtevka lastnika konja – izročenega ali naslovljenega na Natašo Gorišek, Inštitut za 

rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev): sprememba lastništva konja (na podlagi kupoprodajne pogodbe in 

posedovanja originalnih konjevih dokumentov), smrt (na podlagi veterinarskega zapisnika), vpis žrebet pri kobilah in 

žrebcih (na podlagi originalnih dokumentov žrebet), rejska ocenjevanja (na podlagi certifikata, ki ga na rejskem 

ocenjevanju dobita kobila ali žrebec s strani FEIF licenciranega izvajalca/sodnika rejskega ocenjevanja), vnos fotografij 

in fimov (na željo lastnika – lastništvo se izkazuje s kupoprodajno pogodbo in s posedovanjem originalnih konjevih 

dokumentov) in podobno. Vpis  posameznega podatka  stane  25 EUR. Društvo rejcev islandskih konj Slovenije bo za 

plačilo pristojbine za vpis podatka v WF izdal račun. Želeni podatki  v WF ne bodo vpisani, dokler račun ne bo 

poravnan!  

 

 4. POIMENOVANJE ISLANDSKIH KONJ 

 

 Pomembno opravilo pri vpisu konja v rodovniško knjigo je poimenovanje. Tradicionalno islandsko 

poimenovanje  daje konju dvodelno ime: prvo, osebno ime, ki izraža konjevo najizrazitejšo telesno ali duševno 

lastnost in ki je obvezno vedno islandsko ime ter drugo ime, ki je  ime posestva, kjer je bil konj rojen oziroma čim bolj 

kaže na rejca.   Ker je v sodobnem času vse več posestev, ki nimajo posebnega (hišnega) imena, lahko konjevo drugo 

ime označuje tudi kraj ali pokrajino, v kateri je rojstno posestvo oziroma kjer je doma rejec. Primeri: Alur z Jevšnika, 

Jaki s Plane, Katla s Pavšarije (po kmetijah),  Kvika Goriška, Olsen Trnjanski, Oñinn Škofjeloški (po krajih in 

pokrajinah). Vse več pa je primerov, ko se žrebeta rojevajo na posestvih, kjer so kobile v penzionski oskrbi. V takih 

primerih lahko konjevo drugo ime nosi osebno ime lastnika/rejca konja: Geisli Ivanov, Jarpur Barbarin, Stjarna Janova. 

 

 V vsaki državi naj bi  poimenovanje izvedli po njihovih slovničnih pravilih, denimo Islandci  Geisli frá 

Gunnarsholti, Nemci Folda vom Kronshof , Nizozemci Steinar van de Grolhorst , Francozi Ofeigur d´ Auas Stasas itd. 

Slovenci seveda po naših slovničnih pravilih. 

 

 Najobsežnejši imenik prvih/osebnih imen za islandske konje lahko najdete na spletni strani ( www.fakur.de 

) . Imenik je v nemškem in angleškem jeziku, s pojasnilom o pomenu imena. 

 

 5. ZAGOTAVLJANJE AŽURNOSTI PODATKOV V RODOVNIŠKI KNJIGI OZIROMA V SLOVENSKEM  

 REGISTRU MORA BITI V PRVI VRSTI V INTERESU LASTNIKOV/REJCEV 

 

 Obstoječi seznami islandskih konj pri Veterinarski Fakulteti, Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev 

so  precej netočni. Veliko registriranih konj je že večkrat zamenjalo lastnika, nekateri konji so poginili ali bili izvoženi in 

podobno.  Vedeti je treba, da lastnik, ki je pri državni inštituciji registriran kot lastnik konja, nosi odgovornost pravne 

narave, kakor nosi tudi odgovornost s področja veterine in zootehnike. Zato vabimo lastnike konj, da Inštitut obvestijo 

o morebitnih spremembah in posredujejo pravilne podatke, v bodoče pa vse morebitne novonastale spremembe 

sporočijo Inštitutu (gospe Nataši Gorišek) v roku 30 dni od nastanka spremembe.  Večina sprememb bo v zvezi z 

lastništvom (prodaja konja v Sloveniji), izvoz iz države ter pogin. V primeru prodaje konja bo zadnji vpisani lastnik 



moral podati pismeno izjavo o novem lastniku oziroma se bo novo lastništvo izkazovalo s kupoprodajno pogodbo. 

Novega lastnika se bo vpisalo v konjeve dokumente in seveda v register. Če je konj prodan izven Slovenije, zadostuje 

pismena izjava  lastnika, ki je bil kot lastnik zadnji vpisan v slovenski register, da konj ni več v Sloveniji. Ob prijavi 

pogina oz. izločitve bo potrebno predložiti kopijo zapisnika higienske službe oz. potrdilo veterinarja. 

 

 Ne pozabite tudi na to, da je po Pravilniku o identifikaciji in registraciji kopitarjev potrebno 

VSAKEGA konja, ki pride v Slovenijo za nedoločen čas,  prijaviti oziroma vpisati v slovenski register! Za 

vpis je potrebno Inštitutu predložiti originalni identifikacijski dokument/ potni list konja, za ureditev lastništva pa tudi 

kupoprodajno pogodbo oziroma izjavo prodajalca. Konja je treba v register vpisati v 30 dneh od dneva prihoda v 

Slovenijo. 

 

 6. DODATNA POJASNILA 

 

 Kaj so originalni konjevi dokumenti: originalni konjevi dokumenti v islandskem svetu so lahko zelo 

različno pojmovani. Vsi konji, ki so uvoženi z Islandije, imajo, denimo,  3 dokumente: potrdilo o lastništvu (the 

certificate of the ownership), originalni rojstni list-rodovnik (the certifikate of origin) in potni list (the equine passport). 

Enako velja tudi za večino konj, ki izvirajo iz Nemčije in skandinavskih držav. Ne glede na nekatere nacionalne 

posebnosti pa morajo konji vsekakor vedno imeti: originalni rojstni list-rodovnik (pedigree/potrdilo o 

poreklu) in potni list/identifikacijski dokument! Ta regulativa v Evropi velja že od leta 2000, vendar se 

je mnogo rejcev še danes ne drži, zato bodite ob nakupu konj pozorni na to!  Posebnost je pri Avstrijcih, ki 

imajo po novi regulativi FENE originalni rojstni list integriran v potni list – se pravi, da gre še vedno za dva dokumenta, 

vendar v eni fizični izvedbi! 

 

 FEIF identifikacijska številka: FEIF ID lahko konju z vpisom v World Fengur (svetovno rejsko 

knjigo za islandske konje) dodelijo le s strani FEIFa (svetovne rejske organizacije za islandske konje) 

pooblaščeni uradi tiste države, kjer je konj rojen! Pri nas je za dodeljevanje teh številk konjem, ki so 

rojeni v Sloveniji,  odgovorno Društvo rejcev islandskih konj Slovenije (DRIKS), izvajalec vpisovanja pa 

je po DRIKSovem pooblastilu Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.  FEIF ID številka je vedno 

sestavljena iz dvanajstih (12) znakov – denimo SI20072000985: najprej dvomestna črkovna oznaka za državo, ki 

podeljuje FEIF ID (za Slovenijo je ta znak SI), dvema črkama nadalje sledi štirištevilčna  letnica konjevega rojstva 

(denimo 2007), nato enoštevilčna oznaka spola (1 za žrebce in kastrate in 2 za kobile),  nato pa še edinstvena serijska 

registracijska številka, sestavljena iz petih številk, ki označuje vsakega specifičnega konja znotraj države rojstva 

oziroma  znotraj interne državne rejske evidence. Konji ob rojstvu pridobijo tudi rojstno številko, ki izvira iz številčnega 

sistema posamezne državne rejske knjige, vendar to ni FEIF ID. 

 

December,  2007 
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Jan Zakrajšek, l.r.      mag. Janez Rus,dr.vet.med., l.r. 


