
 

 

 

 PRVO SLOVENSKO REJSKO OCENJEVANJE ISLANDSKIH KONJ 

 

 

Po dolgih letih pričakovanj in priprav se je 18. in 19. novembra le zgodila prva slovenska rejska razstava in ocenjevanje 

islandskih konj. Pripravili (DRIKS) so ga na posestvu Plana, ker je bilo ravno s tega konca Slovenije največ konj. Prijavilo se je 

kar precejšnje število slovenskih rejcev, ki so pripeljali na razstavo 22 konj, od letošnjih žrebet do štiri letnih konj domače reje 

ter nekaj odraslih kobil rojenih v tujini. Ocenjevanje je potekalo pod izkušenim očesom mednarodnega FEIF rejskega sodnika g. 

Johannesa Hoyosa, rejske sodnice ge. Beate Matschy in ge. Beate Zieger, ki je ocene vnašala v računalniški program. Vsi trije so 

na povabilo DRIKSa prišli z Avstrijske Štajerske,  s posestva Panoramahof v Semriachu. Oba dneva je bila prisotna tudi ga. 

Nataša Gorišek  z Inštituta za rejo kopitarjev, ki je pomagala pri izdelavi končne dokumentacije za ocenjene konje. Ti dokumenti 

so za slovenske rejce velike vrednosti, saj so konji s takšnim ocenjevanjem uvrščeni v svetovni kvalitativni sistem, kar pomeni, 

da rejec ve, kakšna je absolutna rejska vrednost njegovega konja. Konjem, ki so bili rojeni v tujini in so že vpisani v worldfengur, 

je bila ocena s slovenskega rejskega ocenjevanja pripisana v njihovo bazo podatkov. V Sloveniji rojene konje bomo začeli 

vpisovati v worldfengur v letu 2007 in tako jim bomo z osnovnimi podatki vpisali tudi ocene tega ocenjevanja. Več o 

worldfengurju si lahko preberete na uradnih spletnih straneh FEIFa:  www.feif.org . 

 

Obenem je oba dneva potekal tudi seminar oz. predavanje, na katerem je g. Hoyos dobro in podrobno razložil, kako 

tako ocenjevanje poteka, kako je treba žrebeta in konje pripraviti in kako je treba pripraviti prostor za to. Podlaga za 

ocenjevanje je Rejski pravilnik FIZO, ki je preveden tudi v slovenščino in je osnova za vse države, članice FEIF. Vpogled vanj 

vam je na voljo na spletni strani www.islandski-konji.com . 

 

Po uvodnem predavanju v soboto dopoldan so najprej začeli z ocenjevanjem zunanjosti odraslih kobil.  Ob vsakem 

ocenjenem delu je bil podan komentar tako, da so lahko vsi navzoči razumeli,  zakaj je katera izmed ocen višja ali nižja, kje so 

slabe oz. dobre strani konja. V oklepaju navajam koliko vpliva ocena posameznega dela telesa na skupno oceno. Glava (3,0%), 

vrat, pleča, viher (10,0%), hrbet, križ (3,0%), sorazmernost telesa (7,5%), tetive (6,0%), drža (3,0%), kopita (6,0%) in griva 

ter rep (1,5%). 

 

Sobotni večerni del pa je bil v celoti namenjen razpravi o prenovi rejskega sistema v Sloveniji oziroma njegovi vnovični 

vzpostavitvi na podlagi novih smernic FEIFa. Gospod Hoyos je  nanizal veliko predlogov in napotkov, kako bi rejo v Slovenji 

vsebinsko in administrativno uredili, jo posodobili in prilagodili novim svetovnim trendom in novim vrednotenjem. Ta razprava je 

bila zagotovo v tem trenutku tudi največje poslanstvo rejskega ocenjevanja, ki bi se je morali udeležiti vsi, ki jih zanima razvoj 

slovenske reje. 

 

V nedeljo so bila ocenjena najprej letošnja žrebeta v spremstvu mater za njimi pa eno, dvo, tri in štiriletni konji. Ocene 

so bile dane posebej za značaj, zgradbo konja in njegove hode.  Za oceno hodov so žrebeta tekla ob materah. Lepo je bilo videti 

raznovrstnost hodov islandskega konja, kasa, naravnega tolta, galopa in pri nekaterih tudi že zametke pasa. G. Hoyos, ki ima 

veliko izkušenj z velikih rejskih razstav je pohvalil našo rejo in povedal, da so glede na rejski material, ki ga imamo, žrebeta in 

mladi konji zelo dobri. 



 
 

Popoldan je bil na vrsti najprej bolj »adrenalinski« del,  v katerem so ocenjevali jahlalne sposobnosti konja ali konja 

pod jahačem. G. Hoyos je najprej pojasnil,  kako tako ocenjevanje poteka, kaj in kako je treba odjahati. Samo jahanje se 

nekoliko razlikuje od športnega. Zahteva se najvišja hitrost pri vseh hodih na približno 50 metrov ravnemu delu steze 

(makadamska cesta, če ni zato posebej pripravljene steze) za pas. Ocenili so korak (1,5%), tolt (15,%), kas (7,5%), pas (9,0%), 

galop (4,5%), temperament in karakter konja (12,5%), oblika pod jahačem (10,0%). Ocena zunanjosti dobljena v soboto in 

ocena pod jahačem tvorita skupno oceno konja. Pri velikih rejskih razstavah kjer sodeluje veliko vrhunskih konj, le-te pripravljajo 

najboljši jahači dva do tri mesece prej. Glede na to, da se niso posebej pripravljali, so bili za dobro opravljeno nalogo vsi trije, 

Urška, Jani in Zvone, od sodnikov pohvaljeni. 

 

Vmes so v improviziranem tajništvu pripravili uradne dokumente z ocenami konj, ki so jih potem razdelili med lastnike. 

Za konec je g. Hoyos v pogovoru dal še nekaj napotkov in smernic  posameznim rejcem za nadaljnjo rejo. 

 

Rejsko predavanja Plana 2006 je bilo izjemno koristno, poučno za vse rejce, zlasti za tiste, ki bi se v prihodnosti radi 

ukvarjali s preudarno, sistematično in znanstveno podprto rejo. Gospa Matschy, gospa Zieger in gospod Hoyos so potrpežljivo in 

zavzeto odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Tako je bilo rejsko ocenjevanje tisti slovenski dogodek, ki je odprl nova 

svetovna obzorja ne samo rejcem, pač pa vsem tistim, ki jih islandski konji zanimajo. 

 

Ob koncu gre zahvala IO DRIKSa za vztrajnost, da je do razstave prišlo, ge. Giseli Pantelič, ki je dala na razpolago 

potrebno infrastrukturo ter seveda ekipi iz Avstrije, ki je razstavo podprla s strokovnim znanjem. 

 

Zvone Pavšič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Konji po jahačem 
leto 
rojstva 

telesna 
zgradba 

pod 
jahačem 

skupna 
ocena  mesto 

Gjöf vom Hof Osterkamp 1999 7,54 7,76 7,67  1 
Silfurdögg frá Hjørnegaarden 2 1999 7,54 7,59 7,57  2 
Floa Goriska 1999 7,68 6,98 7,26  3 
       

Ocenjena samo zgradba       
Aradis vom Lipperthof 2000 7,74 5,00 6,10  1 
       
Fifla Goriška 2001 7,38 5,00 5,95  1 
       
Aldis frá Byrgisskardi 1999 7,56 5,00 6,02  2 
       
Dukka frá Osterbyholz 1998 7,51 5,00 6,00  1 
Fina frá Goriška 1998 7,47 5,00 5,99  2 
       
Káta vom Forsthof 1994 7,74 5,00 6,10  1 

Žrebeta  
značaj 
konja 

telesna 
zgradba hodi 

skupna 
ocena  

       
Tvistur Trnjski 2006 7,90 7,80 8,10 7,98 1 
Bibi 2006 8,10 7,90 7,90 7,96 2 
Runa 2006 8,00 8,20 7,70 7,89 3 
Lettir 2006 7,90 7,80 7,70 7,78 4 
       
Mön 2005 7,80 7,80 7,80 7,80 1 
Katla 2005 7,90 7,70 7,70 7,76 2 
Sokki 2005 7,70 7,90 7,60 7,69 3 
Venus 2005 7,60 7,90 7,50 7,61 4 
       
Fyrsta 2004 8,00 7,70 7,80 7,84 1 
Fruma 2004 7,80 8,10 7,60 7,76 2 
       
Armany 2003 8,00 7,90 7,80 7,88 1 
Horsty 2003 7,90 7,70 7,80 7,81 2 
       
Skerpa Nieke frá Lexkesveer 2002 8,00 7,60 7,70 7,77 1 

 


