
NAVODILA REJCEM 
PRIPUST KOBIL 

Lastnik kobile mora za vsako kobilo, ki jo pripušča imeti veljaven Identifikacijski dokument. Ob pripustu, 
ga je dolžan predložiti oskrbniku žrebca, ki naj bi preveril identiteto kobile (oris kobile se mora skladati 
s kobilo, če je mogoče, se preveri tudi čip) in poreklo kobile (parjenje v ožjem sorodstvu v skladu z 
rejskim programom ni dovoljen). Oskrbnik žrebca lahko od lastnika kobile po lastni presoji zahteva 
opravljen bris sluznice materničnega vratu z negativnim izvidom na CEM. Preiskavo je priporočljivo 
opraviti pri vseh kobilah, ki imajo težave z obrejitvijo ali so večkrat zvrgle oz. imele mrtvorojeno žrebe. 
Oskrbnik žrebca je dolžan vse pripuste vsake posamezne kobile zavesti v Seznam pripuščenih kobil, po 
zadnjem pripustu, pa mora pravilno izpolniti še Potrdilo o pripustu kobile. Navesti mora prvi in zadnji 
datum pripusta, tudi  v primeru pregonitve. Ko lastnik kobile poravna stroške pripusta, mu je oskrbnik 
žrebca le tega dolžan izročiti (roza list-Rejec kobile). V primeru, da oskrbnik žrebca lastniku kobile ne 
izroči Potrdila o pripustu, mu le ta tega ni dolžan plačati. V primeru, da lastnik kobile ne poravna 
stroškov pripusta mu oskrbnik žrebca vse do plačila pripusta le tega prav tako ni dolžan izročiti, v 
vsakem primeru pa ga mora vpisati v dokumentacijo žrebca. Ceno pripusta za žrebce v javni lasti določi 
PRO SZRKPH. 

 

PRIJAVA ŽREBETA ZA OZNAČITEV IN REGISTRACIJA ŽREBET 

Žrebeta morajo biti identificirana (to je, čipirana, registrirana in imeti izdan ID) najpozneje v 12 
mesecih po datumu rojstva. Najkasneje 28 dni po žrebitvi mora rejec žrebeta posredovati 
originalno Potrdilo o pripustu kobile skupaj z izpolnjenim delom Poročilo o žrebitvi na naslov, ki je 
naveden v glavi dokumenta (VF, Oddelek za selekcijo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana). 
S tem je žrebe prijavljeno za identifikacijo in registracijo.  
Vsak rejec mora poskrbeti sam, da je žrebe označeno. Identifikacija in registracija čistopasemskih 
živali poteka na Letnih pregledih rodovniških kobil in naraščaja ali na razstavi žrebet, kamor je 
potrebno žrebe, ki se ga želi označiti kot čistopasemsko tudi pripeljati. Pregledna mesta so 
objavljena v reviji o Konjih in na spletni strani Veterinarske fakultete od junija dalje za vsako tekoče 
leto. Razpored preglednih mest je narejen s predhodnim dogovorom med DPO VF in PRO SZRKSHP. 
Za pregledno mesto se lahko dogovorijo tudi rejci sami, prošnjo za razpis preglednega mesta pa je 
potrebno na naslov VF posredovati najpozneje do 31.4. v tekočem letu. V primeru, da se pregledno 
mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v 
ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregleda bo v teh primerih znašal cca. 
17 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena 
več kot 20 km. Po dogovoru in proti plačilu (cca. 35 eur) je možnost identifikacije in registracije na 
domu. Prav tako  je po predhodnem dogovoru identifikacijo in registracijo kopitarja mogoče 
opraviti na Veterinarski fakulteti (Cesta v Mestni log 47, Ljubljana). Datum Razstave žrebet določi 
in javno objavi  PRO SZRKPH. Neglede na kraj in mesto označitve je zaželeno, da so vsa žrebeta 
pripeljana in ocenjena na Razstavi žrebet. 
 

Za žrebe je preko aplikacije VOLOS možno z izpolnitvijo Vloge za označitev klavnih žrebet brez čipa 
pridobiti Potrdilo o označitvi klavnih žrebet brez čipa za premik kopitarja za zakol do starosti 12 
mesecev. Preko svojega dostopa do aplikacije VOLOS mora rejec izpolniti Vlogo v aplikaciji do 
28.dneva starosti žrebeta. Oče žrebeta mora biti licenciran plemenjak. Potrdilo si je mogoče pod 



enakimi pogoji pridobiti tudi z oddajo izpolnjene Vloge za označitev klavnih žrebet brez čipa pri  
VF- Oddelku za selekcijo konj ali pri lokalni veterinarski organizaciji-veterinarju pregledniku. 
Ob prijavi za označitev v aplikaciji VOLOS vsa žrebeta avtomatsko pridobijo življensko številko, ki 
je edinstvena in nespremenljiva in žival spremlja celo življenje. Življenska številka ni dodeljena v 
skladu z rejskim programom, zato vsem rejcem, ki nameravajo žrebe registrirati kot čistopasemsko 
žival tovrstno označitev odsvetujemo. Potrdilo o označitvi klavnih žrebet brez čipa je veljavno do 
1 leta starosti. V primeru, da se rejec v tem času ne odloči za premik kopitarja v zakol mora 
poskrbeti, da še pred iztekom roka žival identificira na predpisan način (označitev s strani DPO VF 
za registrirane kopitarje ali označitev s strani preglednikov ta kopitarje za Rejo in rabo), saj v 
nasprotnem primeru le ta izgubi klavni status. 
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