
 
 

POROČILO: DRUGO SLOVENSKO REJSKO OCENJEVANJE ISLANDSKIH KONJ »LUČE 2008« 

 

Ljubljana, 15. 11. 2008 

 

Po uspešno izpeljanem prvem slovenskem rejskem ocenjevanje islandskih konj, ki je bilo leta 2006, smo v letošnjem 

letu organizirali drugo rejsko ocenjevanje za islandske konje »Luče 2008«, ki je potekalo po mednarodnih pravilih FIZO, sodil pa 

ga je priznani mednarodni FEIF rejski sodnik Johannes Hoyos. Ocenjevanje je potekalo v Lučah v Savinjski dolini, organizator je 

bil DRIKS, prireditelja pa Jakob Matijovc in Janez Robnik. Administrativne naloge je opravljala Beate Machy, ki prav tako kot 

sodnik Hoyos prihaja iz Avstrije. Ves dan je bil na ocenjevanju prisoten tudi direktor Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo 

kopitarjev mag. Janez Rus.  

 

Na ocenjevanje se je prijavilo 5 slovenskih rejcev, ki so pripeljali 12 konj. Rejske ocene pridobljene na tem ocenjevanju 

bo DRIKS vnesel v svetovni register islandskih konj  (WorldFengur), označene pa bodo kot ocene pridobljene na nacionalnem 

ocenjevanju, ki ga je vodil en sodnik. 

 

Od 18. letošnjih v Sloveniji skotenih žrebet (podatek posredoval Inštitut za rejo), sta se ocenjevanja udeležila le dve 

letošnji žrebeti, kar je ob dejstvu, da je tekmovanje v veliki meri namenjeno prav tej ciljni skupini – pod pričakovanji! V tej 

skupini smo videli dve zelo zanimivi žrebeti; Heklo Rateško rejca Marjana Rekarja in Arisa Savinjskega rejca Janez Robnika. 

Hekla je prejela dobro oceno 7.70, Aris pa se je na ocenjevanju še nekoliko bolje izkazal in prejel oceno 7.83, kar je bila tudi 

sicer najvišja ocena. 

 

Na ocenjevanju smo lahko videli še 10 konj letnika 2007 ali starejši. 2 rejca sta se odločila, da svoja konja pokažeta tudi 

pod jahačem, kar je zelo pohvalno. 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. Oceni se korak, tolt, kas, pas, galop, temperament in 

karakter konja ter oblika pod jahačem. Ocena zunanjosti in ocena pod jahačem tvorita skupno oceno konja. Omeniti velja, da na 

velikih rejskih razstavah kjer sodeluje veliko vrhunskih konj, le-te pripravljajo najboljši jahači dva do tri mesece prej. Glede na to, 

da se naša jahača za to nista posebej pripravljala, smo lahko z videnim zadovoljni. 

 

Zaradi majhnega števila sodelujočih si je sodnik Hoyos lahko vzel veliko časa za komentarje in analizo ocen, kar je bilo 

za vse rejce in gledalce zelo poučno. 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. Sodnik je ocenjeval: glavo, vrat, pleča, viher, hrbet, 

križ, sorazmernost telesa, tetive, držo, kopita in grivo ter rep. Za konec je g. Hoyos v pogovoru dal še nekaj napotkov in smernic  

posameznim rejcem za nadaljnjo rejo. 

 

Rejci so po končanem ocenjevanju prejeli certifikat z vpisano končno oceno, hkrati pa so prejeli ocenjevalni list, na 

katerem so bile vpisane vse delne ocene. Ti dokumenti so za slovenske rejce velike vrednosti, saj so konji s takšnim 

ocenjevanjem lahko primerjani z islandskimi konji po celem svetu, kar pomeni, da rejec ve, kakšna je absolutna rejska vrednost 

njegovega konja.  



 
 

Rejsko ocenjevanje Luče 2008 je bilo, kljub nizki udeležbi, izjemno koristno in poučno za vse rejce in obiskovalce, še 

zlasti pa za tiste, ki bi se v prihodnosti radi ukvarjali s preudarno, sistematično in znanstveno podprto rejo (kar je edino 

smiselno). Da bodo podobne prireditve v prihodnosti še bolje obiskane pa bo potrebno več aktivnosti usmerjati na področju 

informiranja in izobraževanja o rejski tematiki.   

 
Rezultati ocenjevanja: 

 

KONJ POD JAHAČEM (lastnik) 
leto 
rojstva 

telesna 
zgradba hodi 

skupna 
ocena  

      

Aldis frá Plana  (Janez Robnik) 1996 7.64 7.40 7.50  

Jora (Jakob Matijovc) 2001 7.52 7.12 7.28  

      

ŽREBE (lastnik)  
značaj 
konja 

telesna 
zgradba hodi 

skupna 
ocena 

      
Aris Savinjski (Janez Robnik) 2008 7.90 7.80 7.80 7.83 
Hekla Rateška (Marjan Rekar) 2008 7.80 7.80 7.60 7.70 
      
Þyrning von Vindstadir (Janez Robnik) 2006 7.80 7.70 7.70 7.72 
      
Sokki Savinjski (Janez Robnik) 2005 7.80 7.50 7.60 7.63 
Bibi (Vinko Moličnik) 2005 7.60 7.60 7.60 7.60 
Fagur (Marija Zajc) 2005 7.50 7.60 7.50 7.52 
Skoggi frá Gatina (Marija Zajc) 2005 7.50 7.50 7.40 7.46 
      
Kauti (Jakob Matijovc) 2004 7.80 7.70 7.40 7.58 
      
Dagur (Janez Robnik) 2003 7.70 7.70 7.90 7.81 
      
Askja iz Brstnika (Jakob Matijovc) 2000 7.80 7.50 7.60 7.65 

 
 
 
Jan Zakrajšek, vodja področja reje 

 
 
 
 
 

 


