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Organizirana konjereja v 

Sloveniji in posebnosti rejskih 

programov kopitarjev

Izobraževanje za izvajalce strokovnih nalog

Karolina Jamnik Cerk, dr. vet. med.

Skupni temeljni rejski program v konjereji

Nosilci izvajanja programa so priznane rejske organizacije (PRO) v konjereji:
� Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana (PRO VF) 

� Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, Vavpča vas 33
8333 Semič (ZRKSHP)

� Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec, Ravno 4, 8274 Raka, (SZRKPP)

� Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, 

(SZRKPH)

� Združenje rejcev lipicanca Slovenije, Lipica 5, 4210 Sežana, (ZRLS)

� Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 

Ljubljana (ZRSTK). 
� Kasaška zveza Slovenije Ul. 1. Slovenskega tabora 13A, 9240 Ljutomer, (Kas 

ZS)

� Združenje rejcev kasaških konj Slovenije, (ZRKKS) Kasaško rejsko 
združenje Slovenije, Cesta I. slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer (KRZS)
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Pri izvajanju programa sodelujejo na osnovi pogodb sklenjenih s PRO druge 
priznane organizacije v konjereji:

� Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta 

v Mestni log 47, 1000 Ljubljana (DPO VF),
� Veterinarska fakulteta Klinika za reprodukcijo, Cesta v Mestni log 47, 1000 

Ljubljana, (DPO VF KL.REPR),

� Kobilarna Lipica, Lipica 5, 4210 Sežana, (DPO KL),

� Biotehniška fakulteta - Oddelek za zootehniko, Groblje, Domžale, (DPO BF).

DPO VF kot izvajalec večine strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov za 
vse pasme razen za lipicansko, zagotavlja koordinacijo dela med posameznimi 
nosilci in izvajalci na osnovi programa strokovnih nalog, ki ga uskladi s 
strokovnimi sveti PRO.

Izvajanje strokovnih nalog (vodenju rodovniških knjig, izvajanju selekcijskih ukrepov, ugotavljanju delovnih sposobnosti 

konj v preizkusih delovne sposobnosti in na tekmovanjih, izvedbi razvojno raziskovalnih nalog, širjenju genetskega napredka in nadzoru nad 

reprodukcijo) iz programa zagotavlja osnovo za izvedbo vseh potrjenih rejskih 
programov. 

DPO VF je nosilec izvajanja strokovnih nalog, vezanih na izvajanje skupnega 
temeljnega rejskega programa in vodenje rodovniških knjig za pasme:
• slovenski hladnokrvni konj, avtohtona pasma

• posavski konj, avtohtona pasma

• haflinški konj, tradicionalna pasma

• ljutomerski kasač, tradicionalna pasma 

• kasaški konj, 

• slovenski toplokrvni konj,

• angleški polnokrvni konj, 

• arabski polnokrvni konj, 

• arabski konj,

• islandski konj,

• šetlandski poni.

DPO KL je nosilec izvajanja strokovnih nalog vezanih na vodenje izvorne 
rodovniške knjige za lipicanske konje (avtohtona pasma), ki so v zasebni lasti. 
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Za posamezne pasme se rodovniške knjige vodi v skladu s standardi mednarodnih 
organizacij: 
• Haflinški konj - WHF – Svetovna haflinška federacija
• angleški polnokrvni konj – ISBC in IFHA – Mednarodni odbor za rodovniško 

knjigo za angleške polnokrvne konje, 
• za pasmo arabski polnokrvni konj WAHO – Svetovna organizacija rejcev arabskih 

konj, 
• za kasače – UET – Evropska kasaška unija, 
• za pasmo slovenski toplokrvni konj WBFSH – Svetovna rejska federacija za 

športne konje,
• za pasmo islandski konj – FEIF – Mednarodna zveza rejskih organizacij za 

islandske konje. 

Član teh organizacij je PRO VF razen WHF – Svetovne haflinške federacije, je član 
PRO ZRKPH.

Pri izvajanju programa sodelujejo tudi odobrene organizacije za zbiranje podatkov 
na konjeniških tekmovanjih (OO):
Konjeniška zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana (KZS*). 

Zveza društev kasaške centrale Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana, (OO ZDKCS)

Poleg omenjenih pasem kopitarjev DPO VF sodeluje tudi še z:

• Oslarija, Zavod za raziskovanje in rejo oslov - Dogovor o sodelovanju pri 
vzpostavitvi organizirane reje oslov in izvajanju strokovnih nalog za osle, 
pripravlja pa se tudi rejski program

• SIQHA, Slovensko združenje quarter konja – Dogovor o sodelovanju pri 
izvajanju Rejskega programa za pasmo Ameriški Quarter konj. Izvorno 
rodovniško knjigo vodi AQHA – Ameriško združenje quarter konja. 

• Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj – Dogovor 
o sodelovanju pri izvajanju strokovnih nalog za pasmo bosanski planinski 
konj.

Veterinarska fakulteta (VF)  - IRZVK v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 504/2008 
z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi 
z metodami za identifikacijo kopitarjev vodi centralni register kopitarjev (CRK).
V CRK so vpisani vsi kopitarji na ozemlju Republike Slovenije. 


