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1 PREDHODNA DOLOČILA
1.1 Rejski program je usklajen z načeli Appaloosa Horse Club v Moscow, Idaho, ZDA.
(v nadaljnjem besedilu ApHC). Rodovniško knjigo za celotno svetovno populacijo konj pasme appaloosa
vodi ApHC. SIQHA je priznana rejska organizacija (v nadaljnjem besedilu PRO), ki skrbi za razvoj reje pasme
appaloosa konj v Sloveniji
1.2 Rejski program za konje pasme appaloosa obsega ukrepe, ki so potrebni za doseganje rejskega cilja v
reji in selekcijske ukrepe. Določa pogoje za vodenje rodovniške knjige za slovensko populacijo konj pasme
appaloosa.
1.3 Rejski program je usklajen z Zakonom o živinoreji (ZŽ - Ur.l.RS št. 18-716/2002) in pravilniki, ter
ostalimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje konjereje ob upoštevanju pravil ApHC (Appaloosa
Horse Club Official Handbook, v nadaljevanju ApHC OH), ki so sestavni del tega rejskega programa. V
primeru nejasnosti pri interpretaciji posameznih določil rejskega programa se uporablja angleški tekst
pravil ApHC.
1.4 Rejski program izvaja PRO v sodelovanju z VF, Klinika za reprodukcijo in velike živali, oddelek za
selekcijo konj (v nadaljnjem besedilu DPO), na celotnem območju Republike Slovenije.
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2 IZVOR IN RAZVOJ PASME
Appaloosa konji so zaradi svojih značilnosti, po katerih se razlikujejo od drugih pasem konj, zelo posebna
pasma. V Ameriko bi naj prišli iz Bližnjega vzhoda ali s pošiljkami blaga iz Španije v Mehiko okrog leta 1600.
Indijanci so jih postopno širili vedno bolj severno in do leta 1730 so ti konji prišli do plemena Nez Perce,
ki je konje zaradi njihove inteligence, vzdržljivosti in obarvanosti, posebej vzljubilo. V naslednjih sto letih
so se načrtno lotili reje in v nekaj desetletjih so s strogo selekcijo teh konj dobili srednje velik, okreten in
inteligenten tip jahalnega konja. Tesna vpetost konja v vsakdanjik plemena je vodila razvoj pasme v smeri
vzdržljivosti, potrebne za lov in dirke ter dobrega občutka, ki je bil potreben pri življenju v taboru. Zaradi
njihovih odličnih lastnosti so jih kmalu začela ceniti tudi druga indijanska plemena. Ker jih je bilo moč najti
predvsem na območju ob reki Palouse, so postali znani pod imenom ''A Palouse Hors''. Iz tega imena je
nastalo ime ''A Palouse'' in kasneje ''Appaloosa''. Ko so evropski osvajalci zdesetkali Indijance, med njimi
tudi pleme Nez Perce, je z njimi skoraj izginil tudi Appaloosa konj.
Leta 1938 je nekaj ljubiteljev teh konj z namenom, da bi pospešili rejo, ustanovilo Appaloosa Horse Club.
Organizacija nudi rejcem in lastnikom različne storitve in informacije, skrbi za promocijo pasme ter vodi
rejsko knjigo in izdaja certifikat o registraciji konjev pasme appaloosa ( vzorec v Prilogi 1).
3 REJSKI CILJ
3.1 Appaloosa konji so v Sloveniji prisotni od leta 2005 in so razširjeni po vsej državi.
3.2 Rejski cilj je prijazen in dobročuten, skladen, okreten in hiter, vsestransko uporaben jezdni konj,
primeren za različne namene, tako za tekmovanja kot tudi za rekreativno jahanje. Konji morajo biti
atletsko grajeni, dobro omišičeni, v dobrem ravnotežju, korektne zgradbe ter gibanja, z dobro izraženim
spolnim dimorfizmom.
3.3 Osnovne značilnosti konj pasme appaloosa so:
Osnovna zgradba je simetrična in harmonična:
 Elegantno oblikovana glava, izrazite oči dajejo glavi značilno podobo, ušesa so koničasta
in srednje velikosti, vrat kaže kvaliteto globine grla ter dobro povezavo z glavo;
 prsi so globoke in se zlivajo z dobro omišičenima poševnima plečkama; viher je dobro
izražen, dovolj visok; mišičasti, dolgi in široki prednji nogi se spodaj zožita v široki koleni;
piščali so široke in ravne s kompaktnimi, gladkimi in dobo podprtimi biclji; s srednje dolgo
prstnico primernega kota;
 kopita so okrogla, globoka, odprta in široka v petah; hrbet je kratek in raven; ledja so
kratka in široka; področje reber je dolgo in sega globoko proti bočni gubi; boki so dobro
omišičeni, dolgi in pravilnih kotov; stegna so dolga, mišičasta, globoka in se zlivajo v
okrogel zadek; goleni so dolge, široke, mišičaste in se raztezajo v jasno opredeljene široke
in ravne skočne sklepe.
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Gledano od spredaj bi pravokotna linija naj potekala od vrha plečke v center komolčnega sklepa, skozi
piščal, bicelj in kopito. Gledano s strani bi pravokotna linija naj potekala od centra komolčnega sklepa v
center kolenskega sklepa, skozi bicljev sklep na peti kopita. Gledano od zadaj bi pravokotna linija naj
potekala od kolčnih grč v center skočnega sklepa, piščali, biclja in kopita. Od strani bi naj pravokotna linija
potekala:
a.) S kolčnega sklepa v center kopita in s tem razdelila golenico na pol.
b.) Tako da je zadnja linija stegna vzporedna s piščalnico.
Barve in vzorci
Osnovna barva dlake je lahko katerakoli izmed številnih barv in lahko vključuje razredčene, sivorjave, sive,
rdeče-sive in druge spreminjajoče odtenke. Oči so lahko katerekoli barve, vključno z modro, lešnikovo,
zeleno, rjavo, jantarno in črno. Barvni vzorci dlake so lahko od celega vzorca, kar pomeni brez madežev,
pa vse do velikega števila pik, do obarvanih ledij brez pik. Vzorci so zelo različni in jih najdemo v številnih
velikostih in kombinacijah, z različnimi variacijami na beli podlagi. Appaloosa konji lahko dramatično
spreminjajo vzorec dlake skozi celotno življenjsko dobo. Niti dva Appaloosa konja nimata identičnega
vzorca.
V primeru, ko barva in vzorci niso primarni oziroma odločilni dejavniki presojanja, je treba upoštevati, da
ko sta dva konja ista v tipu, splošni zgradbi in kondiciji, je poudarek na specifičnem opisu, ki je bolj značilno
prepoznaven za Appaloose.
Dodatne značilnosti
Okrog nosnic, ust, oči, zadka in genitalij je koža lahko lisasta ali delno obarvana. Ta značilnost se lahko
pojavi le na enem delu, na več delih ali nikjer. Beločnice so lahko bele. Bela beločnica je lahko v enem,
obeh ali nobenem očesu. Kopita lahko imajo na kopitni steni temne in svetle proge. Proge so lahko
prisotne na vseh ali na nobenem kopitu.
4 VELIKOST POPULACIJE
4.1 Populacija konj pasme appaloosa se je v Sloveniji, od uvoza prvega konja te pasme v letu 2005 do
danes, stalno povečevala. Leta 2009 je bila populacija ocenjena na 20 konj, uradni podatki ApHC za leto
2015 pa kažejo, da je v Sloveniji že 56 lastnikov konj pasme appaloosa, ki imajo skupaj v lasti okrog 100
konj te pasme. Predvideva se, da se bo zaradi intenzivnega razvoja športnega in ljubiteljskega konjeništva
v segmentu western jahanja, populacija v prihodnje zmerno povečevala.
4.2 Zastopanost posameznih kategorij v populaciji je zadovoljiva. Število registriranih žrebet je, glede na
skupno število konj, zadovoljivo in kaže na zmerno intenzivnost reje.
Kategorija
Število živali
Ciljno število živali
Plemenski žrebci
40
45
Plemenske kobile
34
70
Registrirana žrebeta
5
10
Skupna velikost populacije
80
125
Tabela 1: Število živali pasme appaloosa v Sloveniji na dan 31. 12. 2017 in ciljno število živali
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5 NAČIN REJE
5.1 V reji konj pasme appaloosa se stremi za sonaravno rejo, ki zagotavlja optimalni fizični razvoj živali in
vrstno specifično socializacijo. Rejski program neposredno ne predpisuje pogojev reje, priporoča pa:
- da se živali redijo v objektih in na površinah, ki zagotavljajo bivanje živali v skladu z ekološkimi, etološkimi
in drugimi zahtevami, ki jih določa pravni red na tem področju;
- da se živalim v pašni sezoni omogoči celodnevno pašo na ustreznih pašnikih.
5.2 Živalim so rejci oz. lastniki dolžni zagotavljati vso potrebno oskrbo in nego v skladu z uveljavljenimi
etičnimi in etološkimi standardi.
5.3 Delovnim konjem za vse zvrsti rabe so rejci oz. lastniki dolžni zagotoviti privajanje na delo in pogoje
ter način rabe v skladu z uveljavljenimi strokovnimi in etičnimi standardi konjeništva.
6 REJSKE METODE
6.1 Reja konj pasme appaloosa je čistopasemska. Dovoljeno je le križanje z angleškimi polnokrvnimi konji,
quarter konji in čistokrvnimi arabskimi konji.
6.2 Dovoljene oblike razmnoževanja so:
- naravni pripust,
- osemenjevanje z ohlajenim ali zamrznjenim semenom,
- prenos jajčnih celic in zarodkov. V enem koledarskem letu je možna registracija več potomcev
posamezne kobile
6.3 Pripustna sezona traja celo tekoče koledarsko leto. Rok za oddajo poročil o pripustih na ApHC (pisno
ali elektronsko) je 30. november za tekoče koledarsko leto. Izjemoma je lahko pripust prijavljen tudi
kasneje (Priloga 2).
7 IDENTIFIKACIJA, REGISTRACIJA IN VPIS V RODOVNIŠKO KNJIGO
7.1 Splošna določila in pravila za vpis in vodenje rodovniške knjige za konje pasme appaloosa predpisuje
ApHC.
7.2 V rodovniško knjigo za pasmo appaloosa so lahko vpisane le čistopasemske živali te pasme.
7.3 Ko je katerakoli žival vpisana v rodovniško knjigo in ji je izdan certifikat o registraciji, mora biti
identificirana in registrirana tudi pri DPO v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo
kopitarjev.
7.4 Način in postopki identifikacije in registracije - vpisa konj v rodovniško knjigo, so opredeljeni v Pravilih
o vodenju rodovniške knjige.
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7.5. Živali, vključene v rejski program za pasmo appaloosa, so v skladu z določili rejskega programa in
določili Pravil o vodenju rodovniške knjige, vpisane v naslednje sezname rodovniške knjige:
-

Glavni del rodovniške knjige
Knjiga plemenskih žrebcev
Knjiga plemenskih kobil
Register žrebet
Dodatni registri

8 SELEKCIJSKI PROGRAM
8.1. Uvod
8.1.1 Selekcijski program izvaja PRO v sodelovanju z DPO, v skladu z uveljavljenimi standardi in načini
selekcioniranja pri ApHC.
8.1.2 Za zagotavljanje rejskega - selekcijskega napredka se izvajajo selekcijski ukrepi, opisani v
selekcijskem programu:
- ocena lastnosti zunanjosti
- vrednotenje po kvaliteti potomstva
- presoja zdravja in plodnosti
- razvrščanje v kakovostne razrede
Selekcijski ukrepi so opredeljeni tudi v ApHC OH.
8.1.3 Shema selekcijskega programa:
MLADI ŽREBCI
Ocena zunanjosti
Odbira
PLEMENSKI
ŽREBCI

ODBIRA
STARŠEV

PLEMENSKE
KOBILE

ŽREBETA
Identifikacija
Registracija
Ocena zunanjosti
Odbira

Registrir
ana
žrebeta

ŠPORTNI
KONJI

ŽREBICE
Ocena zunanjosti
Odbira

Delovne
živali
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8.2 Ocena lastnosti zunanjosti
8.2.1 Ocenjuje se lastnosti, ki jih opredeljuje rejski cilj.
8.2.2 Lastnosti zunanjosti konj pasme appaloosa se ocenjuje po ocenjevalnem modelu, ki ga uporablja
PRO.
8.2.3 Ocenjevanje opravlja mednarodno priznan sodnik oziroma komisija, ki jo izbere strokovni svet PRO.
8.2.4 Mednarodno priznan sodnik oziroma komisija opravi ocenjevanje na razpisanih ocenjevanjih/rejski
razstavi, kar omogoča primerjavo večjega števila živali iste kategorije.
8.2.5 Ocena lastnosti zunanjosti je eden od kriterijev za razvrščanje živali v kakovostne razrede.
8.3 Vrednotenje po kvaliteti potomstva
8.3.1 V rodovniško knjigo se za vsakega konja pasme appaloosa vnesejo vsi rezultati, ki jih dosežejo sami
in njihovi potomci na uradnih tekmovanjih in razstavah.
8.3.2 Rejska ocena potomcev (trije ali več) se kot kriterij za razvrščanje živali v kakovostne razrede uporabi
le v primeru, ko plemenska žival (kobila ali žrebec) ocene ni mogla pridobiti zaradi poškodbe.
8.4 Presoja zdravja in plodnosti
8.4.1 Plemenske živali morajo biti zdrave, plodne in ne smejo biti nosilci dednih napak. Obvezen je
veterinarski pregled žrebcev privedenih na pregled za odobritev plemenjakov.
8.4.2 V rodovniško knjigo vpisane živali, ki imajo prirojene morfološke in/ali fiziološke konstitucijske
napake, morajo imeti le-te zabeležene na certifikatu o registraciji, izdanem s strani ApHC ter v
identifikacijskem dokumentu.
8.4.3 Za živali, pri katerih se (naknadno) ugotovijo genetski defekti in nezaželene dedne lastnosti, se
ugotovitve preko PRO sporočijo na ApHC, kjer ugotovljeno navedejo na konjevem certifikatu o registraciji.
Ugotovitve se sporočijo tudi na DPO.
8.5 Razvrščanje v kakovostne razrede
8.5.1 Žrebce in kobile pasme appaloosa se razvršča v kakovostne razrede glede na njihovo oceno lastnosti
zunanjosti.
8.5.2 Razredi v katere se razvršča živali in merila za razvrščanje v razrede, so opredeljena v Pravilih o
vodenju rodovniške knjige.
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8.6. Odbira plemenskih živali
8.6.1 Odbira plemenjakov
8.6.1.1 Komisijo za odbiro plemenskih žrebcev pasme appaloosa imenuje PRO. V komisiji so zastopani
predstavniki rejcev in predstavniki DPO.
8.6.1.2 Na pregled za odbiro plemenjakov so lahko privedeni žrebci pasme appaloosa, v tretjem letu
starosti ali več.
8.6.1.3 Žrebci se pripustijo k pregledu za odbiro plemenskih žrebcev na osnovi ocene lastnosti zunanjosti,
ki jo morajo pridobiti pred izdajo doživljenjske licence.
8.6.1.4 Lastnik žrebca mora predložiti veterinarsko zdravstveno potrdilo, ki potrjuje:
- da žrebec nima prirojenih konstitucijskih napak, ki bi bile lahko dednega izvora;
- da pri žrebcu ni bil opravljen kakršenkoli operativni poseg s ciljem korekcije telesne pomanjkljivosti.
Pregled mora opraviti pooblaščen veterinar/veterinarska ustanova.
8.6.1.5 Vsi žrebci, privedeni na preglede, morajo imeti opravljene diagnostične preiskave in androloški
pregled v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževanje kopitarjev.
8.6.1.6 Merila za odbiro žrebcev so predpisana s Pravili o vodenju rodovniške knjige.
8.6.2 Odbira ženskih živali
8.6.2.1 Komisijo za oceno in odbiro plemenskih kobil pasme appaloosa imenuje PRO.
8.6.2.2 Na ocenjevanje in odbiro za vpis v rodovniško knjigo so lahko privedene kobile v tretjem letu
starosti ali več.
8.6.2.3 Merila za odbiro ženskih živali so predpisana s Pravili o vodenju rodovniške knjige.
8.7. Zagotavljanje plemenjakov
8.7.1. Število plemenjakov je zadovoljivo, dodatno pa obstajajo praktično neomejene možnosti uporabe
tujih žrebcev oz. tujega žrebčevega semena vrhunske kvalitete. Posledično se lahko napove zelo velika
genetska variabilnost.
8.7.2. Plemenjaki plemenijo v naravnem pripustu ali pa se izvaja umetno osemenjevanje kobil.
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8.8. Letni program uporabe plemenjakov
8.8.1 Zaradi preprečevanje parjenja v sorodstvu je potrebno načrtno parjenje živali.
8.8.2 Parjenje v sorodstvu se nadzoruje:
- z nadzorom pripusta, ki ga izvajajo lastniki plemenskih žrebcev.
8.8.3 Pred pripustom so imetniki plemenskih žrebcev dolžni preveriti poreklo kobil. Kadar imata žrebec in
kobila v zadnjih treh generacijah prednikov skupnega prednika, parjenje ni priporočljivo.
8.8.5 Nadzor pripustnih postaj vključuje tudi pregled podatkov o pripuščenih kobilah. Izbor plemenjakov
za posamezne kobile je prepuščen rejcem ob upoštevanju omejitev predpisanih z rejskim programom.
Glede pripusta lahko rejcem svetuje tudi PRO.
8.9 Izdajanje zootehniške dokumentacije
8.9.1 Vse zootehniške dokumente, spričevala in potrdila za živali, za katere je pristojna DPO, izdaja rejcem
DPO, na podlagi pogodbe o sodelovanju s PRO. Rejci lahko pridobijo zootehniška potrdila le za živali, ki so
registrirane in vpisane v rodovniško knjigo v skladu s Pravili o vodenju rodovniške knjige.
8.9.2 Temeljni dokument za konje pasme appaloosa je ApHC certifikat o registraciji, ki je obenem tudi
izkaz o poreklu. Osnovni zootehniški dokument je Identifikacijski dokument, izdan v predpisani obliki na
predpisan način. (Ur. L. RS št.125-17042/2003).
8.9.3 Zootehniški dokument o priznanju plemenskega žrebca se izda v prepisani obliki po končanem
pregledu in priznanju plemenjakov (Ur. L. RS št.125-17082/2003).
8.9.4 Vsa zootehniška dokumentacija, izdana s strani DPO, se rejcem izdaja po pošti ali vroči osebno na
sedežu DPO.
8.9.5 Vsa zootehniška dokumentacija, izdana s strani DPO, mora biti ob izpisu živali iz Rodovniške knjige
predložena izdajatelju. Certifikat o registraciji je potrebno preklicati pri ApHC.
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9 RAZVOJNE NALOGE
Za učinkovito izvajanje rejskega programa in hitrejši rejski napredek je potrebno:
9.1. Razvoj informacijskega sistema CRK – centralni register kopitarjev
Omogočen vnos podatkov specifičnih za pasmo appaloosa.
Za vodenje rodovniške knjige se uporablja enoten informacijski sistem CRK, ki je namenjen vodenju
registra kopitarjev. Informacijski sistem omogoča:
- vnose osnovnih podatkov,
- vodenje registra kopitarjev
- vodenje rodovniških knjig,
- pregledovanja staleža po različnih kriterijih (rejcih, lokaciji, statusu, spolu…),
- izpis statističnih podatkov,
- izpis Identifikacijskega dokumenta,
- izpis zootehniških dokumentov.
Informacijski sistem CRK se bo razvijal v sodelovanju SIR, DPO-VF in DPO-BF ter PRO. Dopolnil se bo z
aplikacijami, ki bodo omogočale vnos in obdelavo vseh podatkov vezanih na izvajanje rejskega programa
in statistične obdelave, ki bodo omogočale spremljanje rejskega napredka.

9.2. Oplemenitev linearnega sistema ocenjevanja
Vpeljava statistične obdelave podatkov iz ocenjevanja, ki ga uporablja PRO.

9.3. Sistematično spremljanje rezultatov s konjeniških tekmovanj
SIQHA bo beležila rezultate konj pasme appaloosa na tekmovanjih v Sloveniji in zbirala podatke o vseh
rezultatih konj registriranih v Sloveniji, dosežene na priznanih tekmovanjih kjerkoli na svetu.
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10 UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO
Za gospodarnejšo rejo konj pasme appaloosa se izvajajo ukrepi, katerih namen je informiranje in
izobraževanje rejcev in popularizacija pasme, kar vpliva na večjo ekonomičnost reje in kvaliteto zrejenih
živali ter prispeva k izboljševanju razmer na trgu.
10.1 Izobraževanje rejcev:
- z objavljanjem publikacij, ki jih predpisuje rejski program,
- z objavljanjem poljudnih in strokovnih prispevkov v specializiranih revijah in ostalih
medijih,
- z organizacijo strokovnih predavanj in posvetovanj,
- z izvajanjem programov usposabljanja rejcev in članov strokovnih organov PRO.
10.2 Organizacija rejskih ocenjevanj, tekmovanj in ostalih javnih prireditev.
10.3 Organizacija in izvedba promocijskih prireditev in aktivnosti.
11 ZAGOTAVLJANJE ŠIRJENJA GENETSKEGA NAPREDKA
11.1 Genetski napredek v populaciji konj pasme appaloosa se zagotavlja z izvajanjem ukrepov oz. nalog
rejskega programa, ki so osnova za tekočo identifikacijo in registracijo živali ter z izvajanjem selekcijskega
programa, kar bo omogočilo razvrščanje živali v kakovostne razrede.
11.2 Ohranjanje genetske variabilnosti se zagotavlja:
- z ohranjanjem zadostnega števila plemenskih živali;
- s pripravo letnega programa uporabe plemenjakov.
11.3 Število plemenskih živali je zadovoljivo, dodatno pa obstajajo praktično neomejene možnosti
uporabe tujih žrebcev oz. tujega žrebčevega semena vrhunske kvalitete, posledično se lahko napove zelo
velika genetska variabilnost.
12 VODENJE IN OBJAVA PODATKOV IN PUBLIKACIJE
12.1 DPO vodi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov s področja označevanja konj.
12.2 PRO pridobiva (od ApHC) in hrani potrebne evidence, registre in zbirke podatkov s področja
rodovništva, razmnoževanja, ocenjevanj, tekmovanj in druge zbirke podatkov, o konjih, vpisane v
evidence ApHC.
12.3 Zbirke podatkov, ki se vodijo v skladu z rejskim programom so last PRO. Zbirke podatkov, ki se zbirajo
v okviru DPO javne službe v konjereji v skladu z Zakonom o živinoreji so last Republike Slovenije.
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12.4 Vse zbrane podatke o rejcih in konjih se arhivira za obdobje najmanj petih let.
12.5 Z namenom obveščanja rejcev in strokovne javnosti izdaja PRO naslednje publikacije:
-

Letno poročilo.

12.6 Letno poročilo o delu DPO se pripravi do sklicanega občnega zbora. Predstavi se podatke o
opravljenih strokovnih nalogah.

13 POGOJI ZA SODELOVANJE V REJSKEM PROGRAMU
13.1 Vsak rejec, ki redi konje pasme appaloosa, ima pravico do sodelovanja v rejskem programu za to
pasmo v kolikor:
- pristopi k PRO in podpiše izjavo o sodelovanju v rejskem programu,
- vključi svoje živali, ki so vpisane ali bi lahko bile vpisane v rodovniške knjige, v rejski program,
- sodeluje v izvajanju rejskega programa v skladu s strokovnimi pravili in pravili PRO.
13.2 PRO in DPO rejcem, ki sodelujejo v rejskem programu zagotavljata:
- izvajanje rejskega programa na način in v obsegu, ki je določen z rejskim programom in letnimi programi
strokovnih nalog,
- izdajanje predpisane zootehniške dokumentacije za živali vključene v rejski program,
- obveščanje rejcev na način in v obsegu predpisanem v rejskem programu.
13.3 Obveznosti rejcev vključenih v izvajanje rejskega programa:
- upoštevanje določil rejskega programa v celoti, še zlasti določila pravilnika o vodenju rodovniške knjige,
ki opredeljujejo obveznosti rejcev glede vodenja predpisane rejske dokumentacije (hlevska knjiga),
izpolnjevanja in pošiljanja predpisane zootehniške dokumentacije (prijava za označitev konja, potrdilo o
pripustu kobile in poročilo o žrebitvi) na DPO,
- redno plačevanje članarine PRO,
- privedba plemenskih žrebcev, vključenih v rejski program, ter ostalih konj na razpisana ocenjevanja ter
razstave v skladu z letnim programom strokovnih nalog,
- upoštevanje navodil DPO v zvezi z izvajanjem rejskega programa, še zlasti navodila glede postopkov
prijave za označitev konja in izdajanja zootehniške dokumentacije,
- plačevanje stroškov storitev - posameznih zootehniških opravil (označitev konj ter izdajanje zootehniške
dokumentacije) v skladu z rejskim programom po potrjenem ceniku, določenem v aneksu pogodbe o
sodelovanju.
13.4 Rejci, ki ne sodelujejo pri izvajanju rejskega programa, nimajo pravic, ki izvirajo iz članstva v PRO. V
rodovniško knjigo ApHC so, pod pogoji, zapisanimi v ApHC OH, lahko vpisane tudi živali rejcev, ki niso člani
PRO.
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13.5 PRO sklene z DPO pogodbo o sodelovanju pri izvajanju rejskega programa za obdobje priznanja PRO
kot rejske organizacije, v kateri se določi namen in obseg sodelovanja ter medsebojne obveznosti.
13.6 Sredstva za izvajanje rejskih programov se zagotavljajo :
- s prispevki rejcev,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- iz drugih virov.
13.7 DPO VF v okviru letnega programa izvedbe nalog STRP na področju konjereje pripravi predlog cenika
storitev - posameznih zootehniških opravil: označevanja konj, izdajanja zootehniške dokumentacije (ID),
programskih nalog. Cene se določijo se v pogodbi o sodelovanju oz. aneksu k pogodbi.

14 PRAVILA O VODENJU RODOVNIŠKE KNJIGE ZA PASMO APPALOOSA
14.1. Splošna določila
Rodovniško knjigo za konje pasme appaloosa vodi DPO po določilih pravil ApHC OH in določilih rejskega
programa.
14.2. Rodovniška knjiga
14.2.1 Rodovniška knjiga obsega glavni del rodovniške knjige z razdelki in dodatni del rodovniške knjige z
razdelki.
Glavni del rodovniške knjige z razdelki:
Knjiga plemenskih žrebcev
Knjiga žrebcev I (Glavna rodovniška knjiga)
Knjiga žrebcev II (Splošna rodovniška knjiga)
V Knjigo žrebcev I so lahko vpisani žrebci, ki izpolnjujejo genealoške in vse ostale pogoje predpisane z
rejskim programom.
V Knjigo žrebcev II so lahko vpisani žrebci, ki izpolnjujejo genealoške pogoje, ostalih pogojev predpisanih
z rejskim programom za vpis v glavno rodovniško knjigo pa ne izpolnjujejo v celoti.
Knjiga plemenskih kobil
Knjiga kobil I (Glavna knjiga kobil)
Knjiga kobil II (Splošna knjiga kobil)
V Knjigo kobil I so lahko vpisane kobile, ki izpolnjujejo genealoške in vse ostale pogoje predpisane z rejskim
programom.
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V Knjigo kobil II so lahko vpisane kobile, ki izpolnjujejo genealoške pogoje, ostalih pogojev predpisanih z
rejskim programom za vpis v glavno knjigo kobil pa ne izpolnjujejo v celoti.
Register žrebet
V register žrebet se vpišejo vsi potomci kobil vpisanih v rodovniško knjigo.
Dodatni registri
- Register tujih konj
- Register izpisanih konj
- Register rejcev
- Register lastnikov
14.3 Vpis v rodovniško knjigo
V ustrezen razdelek rodovniške knjige so lahko vpisane le živali:
− katerih izvor ni sporen,
− katerih iden teta ni sporna,
− katerih predniki po očetovi in materini strani so vpisani v rodovniško knjigo ApHC,
− ki izpolnjujejo vse ostale, s temi pravili predpisane pogoje.
Ob vpisu v rodovniško knjigo morajo biti, v skladu z rejskim programom, o vsakem konju zavedeni naslednji
podatki:
- ime in razdelek rodovniške knjige,
- zaporedna številka vpisa v rodovniško knjigo (rodovniška številka),
- ime in naslov rejske organizacije, ki je opravila prvo registracijo konja (ApHC),
- datum vpisa v rodovniško knjigo,
- ime in naslov rejca,
- ime in naslov lastnika,
- rojstni datum, spol, barva in znamenja,
- življenjska številka,
- dodatne identifikacijske oznake (žig, tetovirna številka, elektronska označitev),
- starši z navedbo barve, življenjske številke in razdelka rodovniške knjige v katerega so
vpisani,
- osnovne telesne mere (višina vihra, obseg prsi in obseg piščalnice z zabeleženim datumom merjenja),
- ocene lastnosti zunanjosti,
- ocena z rejske razstave PRO - podatki o plodnosti, rojstvu dvojčkov, spačkov, dednih napakah pri
potomstvu,
- podatki o potomstvu:
pri žrebcih: v rodovniško knjigo vpisani žrebci in kobile (življenjska številka, spol, barva, in razdelek
rodovniške knjige),
- datum in razlog (če je znan) izpisa iz rodovniške knjige,
- datum prodaje,
- ime in naslov kupca.
pri kobilah: celotno potomstvo življenjska številka, spol, barva, del in razdelek rodovniške knjige),
- razvrstitev v kakovostni razred (ocena plemenske vrednosti oz. napoved plemenske vrednosti),
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- priznanje za osemenjevanje ali prenos jajčnih celic ali zarodkov in podatki o izdanih zootehniških
spričevalih za odvzet plemenski material,
- podatki o prevedbah,
- datum in razlog (če je znan) izpisa iz rodovniške knjige,
- datum prodaje,
- ime in naslov kupca.
14.3.1 Žrebci so lahko vpisani v rodovniško knjigo, če izpolnjujejo pogoje, predpisane z rejskim
programom. Ob vpisu v rodovniško knjigo dobijo rodovniško številko, ki je tekoča številka vpisa
plemenskega žrebca v rodovniško knjigo. Vpisati jo je potrebno v Identifikacijski dokument, prav tako kot
obdobje priznanja žrebca.
V Knjigo žrebcev I so lahko vpisani žrebci:
- ki imajo polno poreklo,
- najprej v starosti treh let ali starejši,
- ki so brez dednih in drugih prenosljivih napak,
- katerih skupna ocena zunanjosti iz rejske razstave, pridobljena v starosti najmanj 3 let, ni nižja od
7,4 ali 80 %,
- nobena delna ocena ni nižja od 6,0 ali 65 %,
- ki imajo opravljen pregled oploditvene sposobnosti v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za
razmnoževanje domačih živali.
Žrebci so z vpisom v Glavno rodovniško knjigo sprejeti za pleme v skladu s predpisom, ki ureja sprejetje
registriranih kopitarjev za pleme.
V Knjigo žrebcev II so lahko vpisani žrebci:
- ki imajo polno poreklo,
- najprej v starosti treh let ali starejši,
- ki so brez dednih in drugih prenosljivih napak,
- ki imajo v starosti najmanj 3 let pridobljeno skupno oceno zunanjosti z rejske razstave,
- ki imajo opravljen pregled oploditvene sposobnosti v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za
razmnoževanje domačih živali.
Žrebci, vpisani v knjigo plemenskih žrebcev, so s tem sprejeti za pleme in priznani kot plemenjaki le za
pasmo appaloosa.
14.3.2. Kobile so lahko vpisane v posamezne dele in razdelke rodovniške knjige, glede na pogoje
predpisane z rejskim programom. Ob vpisu v rodovniško knjigo dobijo rodovniško številko, ki je tekoča
številka vpisa plemenske kobile v rodovniško knjigo. Vpisati jo je potrebno v Identifikacijski dokument,
prav tako kot datum vpisa skupaj z ocen-o(ami) in meritvami, ki jih je pridobila.
V Knjigo kobil I so lahko vpisane kobile:
- ki imajo polno poreklo,
- najprej v starosti treh let,
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- ki so brez dednih in drugih prenosljivih napak,
- katerih je bila skupna ocena lastnosti zunanjosti z rejske razstave, v starosti najmanj 3 let, najmanj
7,4 ali 80%,
- ni nobena od delnih ocen nižja od 6,0 ali 65 %.
V Knjigo kobil II so lahko vpisane kobile:
- ki imajo polno poreklo,
- najprej v starosti treh let,
- ki so brez dednih in drugih prenosljivih napak,
- ki imajo v starosti najmanj 3 let pridobljeno skupno oceno zunanjosti z rejske razstave.
Žival ne more biti vpisana v rodovniško knjigo po smrti, razen na osnovi presoje okoliščin s strani DPO, a
le v primeru, ko je mogoče nesporno potrditi njeno istovetnost.
V rodovniško knjigo se lahko vpišejo tudi živali iz tujih – priznanih rejskih organizacij za pasmo appaloosa.
Za vpis v rodovniško knjigo veljajo enaki pogoji kot za živali iz domače populacije.
Živali, vpisane v posamezni del ali razdelek rodovniške knjige, se lahko prevede v drug del ali razdelek
rodovniške knjige, če naknadno izpolnijo pogoje predpisane z rejskim programom.
Izpis iz rodovniške knjige se opravi na predpisan način:
− če žival pogine mora rejec o dnevu in vzroku pogina obvestiti DPO, ki opravi izpis iz rodovniške knjige.
− Če je žival prodana v tujino mora rejec o tem obvestiti DPO, ki zanjo opravi izpis.
V primerih pod drugo alinejo tega odstavka je ponovni vpis živali v rodovniško knjigo mogoč pod enakimi
pogoji, kot ob prvem vpisu.
V primeru, da žival ne ustreza pogojem za vpis v rodovniško knjigo je le to potrebno skupaj z razlogom in
z vsemi preostalimi podatki (ocene, meritve, ,…) vpisati v njen Identifikacijski dokument.
V primeru, da so pogoji za vpis v rodovniško knjigo naknadno izpolnjeni (možen je ponoven pregled živali
v naslednjem letu), se le ta vpiše v rodovniško knjigo pod enakimi pogoji, kot bi to bilo prvič.
14.4 Istovetnost konja - Identiteta
Preden je katerikoli žrebec ali kobila vpisan(a) v rodovniško knjigo kot plemenska žival, je potrebno
ugotoviti - potrditi njeno istovetnost.
DPO preveri podatke o vseh dosedanjih lastnikih na osnovi Identifikacijskega dokumenta in dokazil o
kupoprodaji (če je to potrebno).
DPO preveri barvo, znamenja živali in dodatne označitve živali (transponder, žig…).

14.5 Lastništvo
Za konje, vpisane v rodovniško knjigo ali register žrebet, je potrebno prijaviti vsako spremembo lastništva
pri DPO ter po pravilih ApHC OH. Ta pogoj je potrebno izpolniti zaradi tekočega vodenja evidence.
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Za vpis lastništva žrebet se zahtevajo in uporabijo podatki o fizični ali pravni osebi, ki je bila v času žrebitve
prijavljena pri DPO kot lastnik kobile, torej podatki o rejcu. Podatki o lastništvu, prijavljeni pri DPO in
podatki o rejcu v vlogi za registracijo žrebeta morajo biti usklajeni - identični.
Ob prijavi spremembe lastništva mora novi lastnik predložiti DPO izpolnjen obrazec za prijavo spremembe
lastništva, ki mora biti podpisan s strani prodajalca in kupca oz. mora biti sprememba lastništva nesporno
dokazana.
14.6 Identifikacija žrebet
Vse živali morajo biti pred vpisom v katerikoli razdelek ali register rodovniške knjige identificirane in
vpisane v Centralni register kopitarjev (računalniško vodena centralna baza podatkov, v katero se vpišejo
identifikacijski podatki v zvezi z živaljo iz enotnega identifikacijskega dokumenta, za katero je bil izdan
identifikacijski dokument osebi, vpisani v tej bazi podatkov), ki ga vodi druga priznana organizacija v
konjereji, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani v skladu predpisi, ki urejajo identifikacijo in
registracijo kopitarjev.
Sistem za identifikacijo vključuje:
a) enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali;
b) oris živali in vsaditev transponderja, ki zagotavljanja nedvoumno povezavo med identifikacijskim
dokumentom in kopitarjem oz. označitev z nadomestno metodo;
c) vpis v Centralni register kopitarjev.
Enotni identifikacijski dokument za registrirane konje se izdaja v obliki, ki je predpisana s predpisi, ki
urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev, v rdečih platnicah.
Številka ID je enotna življenjska številka živali in obenem identifikacijska številka živali, ki ostane trajno
nespremenjena. Enotna življenjska številka je petnajstmestna neponovljiva številka:
Prva tri mesta zavzema numerična koda Slovenije »705«, druga tri mesta numerična koda priznane rejske
organizacije (001), sedmo mesto številka, ki določa pasmo (0), osmo in deveto mesto zadnji dve številki
letnice rojstva živali, v preostalih 6 mest pa se kot individualna identifikacijska številka vpiše zaporedna
številka registracije živali ki jo določi register kopitarjev.
Izdajatelj zagotovi, da se kopitar ob prvi identifikaciji aktivno označi z vsaditvijo transponderja. Dovoljena
je uporaba transponderjev skladnih s standardom ISO 11784 po tehnologiji HDX ali FDX-B, z ISO oznako
705, ki se lahko odčitavajo s čitalnikom, ki je skladen s standardom ISO 11785 na najmanjši razdalji 12 cm.
Transponder se vsadi pod aseptičnimi pogoji, parenteralno, z leve strani, v sredini grebena vratu med
tilnikom in vihrom v predelu tilne vezi.
Izjemoma se lahko namesto vstavitve transponderja kot nadomestna metoda za označitev uporabi
genetska preiskava. Uporabi se v primeru, ko lastnik živali iz splošno priznanih veterinarskih ali etoloških
razlogov ne želi uporabiti označevanja s transponderjem. Stroške nadomestne označitve in, kadar je to
potrebno, stroške preverjanja identitete živali, krije lastnik. Glede na pravila veljavne uredbe.
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Pred izdajo ID zavede izdajatelj v centralni register kopitarjev podatke o živali in lastniku kot je določeno
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev.
Žrebeta morajo biti označena v skladu z veljavno EU zakonodajo. Identificirana in registrirana morajo biti
do 1 leta starosti, kar pomeni, da morajo do navedenega datuma imeti izdan tudi Identifikacijski
dokument.
ID je potrebno vrniti izdajatelju, če ta to zahteva.
Ob spremembi lastništva se ID obvezno predloži izdajatelju, ki je pristojen za vpis novega lastnika.
ID mora biti vrnjen izdajatelju v sedmih dneh od dneva pogina, usmrtitve, kraje ali izgube živali.
Ob izgubi ali uničenje ID lahko lastnik živali pridobi dvojnik dokumenta le na osnovi pisne zahteve, ki ji je
priložena notarsko overjena izjava o izgubi dokumenta. Dvojnik se izda v skladu s predpisi, ki urejajo
identifikacijo in registracijo kopitarjev.
Kakršen koli vpis podatkov ali popravke lahko opravijo samo pooblaščene uradne osebe, ki to potrdijo s
podpisom in žigom.
V ID žrebcev in kobil, ki so vpisane v rodovniško knjigo, se ta vpis potrdi z uradnim zaznamkom, ki ga opravi
DPO v ustrezni rubriki dokumenta.
Plemenske kobile se lahko pripustijo šele, ko lastnik kobile predloži imetniku plemenjaka veljaven ID.
Imetnik plemenjaka je pred pripustom dolžan preveriti identiteto kobile, za kar jamči s podpisom potrdila
o pripustu.
DPO ne upošteva zahtev za registracijo potomstva plemenskih kobil, dokler lastnik kobile ni na predpisan
način vpisan v njen ID.
14.7 Redni postopek
Za vpis - registracijo potomstva plemenske kobile v register žrebet, mora rejec izpolniti naslednje pogoje:
- najkasneje v štirih tednih (28 dneh) po žrebitvi predložiti DPO originalno Potrdilo o pripustu –
poročilo o žrebitvi. Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi je potrebno dostaviti tudi v primeru,
ko je kobila ostala jalova, ko je resorbirala ali zvrgla plod, ko je bilo žrebe rojeno mrtvo, ko je žrebe
poginilo, ali pa, ko je poginila kobila - z označeno ustrezno rubriko tiskovine. Potrdilo o
pripustu – poročilo o žrebitvi se dostavi tudi v primeru, ko je bila kobila pripuščena pod
plemenjaka druge pasme. V primeru, da rejec poročila ne predloži, se v rodovniški list kobile v
rubriko o potomstvu kobile za tekoče leto zavede vpis: ''Brez povratne informacije.''
Nepopolno izpolnjeno Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi DPO zavrne in jih pošlje lastniku v
popravek.
- Pripeljati žrebe na razpisan identifikacijski in registracijski pregled oz. na rejsko razstavo ob nogi
matere, na katerem pristojna komisija opravi identifikacijo in oceno žrebeta. Izjemoma je mogoče
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registrirati žrebeta, katerih mati je poginila oz. bila izločena v letu rojstva žrebeta, še preden je bil
zanj opravljen identifikacijski in registracijski pregled ob nogi matere.
14.8 Naknadna registracija
Žrebeta, ki so bila identificirana v predpisanih rokih in niso bila privedena na registracijski pregled, se
registrirajo v drugem letu starosti, rejec pa mora poravnati pristojbino za naknadno registracijo v višini
zneska, ki je določen v ceniku storitev DPO. V skladu z veljavno zakonodajo se jim izda nov ID.
Žrebeta, ki niso bila identificirana v predpisanih rokih, se lahko naknadno registrirajo. Rejec mora
poravnati pristojbino za naknadno registracijo v višini zneska, ki je določen v ceniku storitev DPO. V skladu
z veljavno zakonodajo se jim izda Dvojnik Identifikacijskega dokumenta.
14.9 Vpis v Register žrebet
V Register žrebet se za vsako vpisano žival zavede najmanj naslednje podatke:
- ime in naslov rejca,
- ime in naslov lastnika,
- datum zadnjega pripusta matere,
- rojstni datum, spol, barva in znamenja,
- ime,
- življenjska številka,
- dodatne identifikacijske oznake (žig, tetovirna številka, elektronski odzivnik),
- starši z navedbo barve in življenjske številke,
- vsaj tri nadaljnje generacije prednikov,
- datum vpisa v register,
- datum izdaje ID,
- datum in razlog izpisa iz registra žrebet,
- datum prodaje,
- ime in naslov kupca – novega lastnika.
14.10 Evidenca pripustov
DPO izstavi za vsakega priznanega plemenjaka lastniku oziroma imetniku le tega tiskovine:
- Seznam pripuščenih kobil,
- Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi.
Imetnik plemenjaka je dolžan voditi evidence in izdati pripustno dokumentacijo rejcem ter poročila o
pripustu v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v
konjereji. V seznam pripuščenih kobil mora vpisati vse pripuste vseh kobil z vsemi zahtevanimi podatki.
Če je kobila v isti pripustni sezoni pripuščena pod dva ali več plemenjakov, mora biti to navedeno v rubriki
"Opombe", kobila mora biti vpisana v seznamu pripuščenih kobil vseh plemenjakov pod katere je bila

REJSKI PROGRAM ZA KONJE PASME APPALOOSA
DPO VF in SIQHA, 2018

19

pripuščena, izdana morajo biti vsa pripadajoča potrdila o pripustu.

14.11 Preverjanje porekel
Se izvaja po pravilih ApHC OH.
14.12 Register tujih konj
V register tujih konj se vpišejo izključno čistopasemske živali različnih kategorij, katerih prvo registracijo
je opravila druga (tuja) priznana rejska organizacija - žrebeta (mladi konji), kobile in žrebci, pod enakimi
pogoji, kot veljajo za vpis v rodovniško knjigo oz. register žrebet. V register tujih konj se vpišejo tudi
podatki o živalih, ki so dajalci semena, jajčnih celic in zarodkov in so vpisani v drugo (tujo) rodovniško
knjigo.
Ob prijavi za vpis tujega konja v rodovniško knjigo za konje appaloosa morajo lastniki živali predložiti:
- ID, ki ga je izdala rejska organizacija, ki je opravila prvo registracijo uvožene živali,
- oziroma zootehniško spričevalo za uvoženo seme, jajčne celice ali zarodke.
Zootehniška spričevala tujih konj, semena, jajčnih celic ali zarodkov se arhivira.
14.13 Register izpisanih konj
Register izpisanih konj se vodi v dveh delih:
- Register izločenih konj in
- Register prodanih konj
V register izločenih konj se vpiše vse izločene ali poginule živali.
V register prodanih konj se vpiše vse prodane živali, ki jih novi lastnik namerava vpisati v drugo
(tujo) rodovniško knjigo.
14.14 Register rejcev
DPO vodi register rejcev, v katerega so vpisani vsi rejci vpisanih - registriranih živali. Kot rejec je vpisana
fizična ali pravna oseba, ki je bila lastnik kobile v času rojstva žrebeta.
14.15 Register lastnikov
DPO vodi register lastnikov, v katerega je vpisana vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali, vpisane
– registrirane v rodovniško knjigo.

14.16 Pristojbine
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Rejci za posamezna zootehniška opravila v pristojnosti DPO plačajo pristojbino. Višina pristojbin je
določena s cenikom v pogodbi o sodelovanju.
Rejci, ki niso člani združenja in nimajo pravic, ki izvirajo iz članstva, plačajo DPO za vpis svojih živali v
rodovniško knjigo posebno pristojbino določeno s cenikom v pogodbi o sodelovanju.
15. POSTOPKI UREJANJA DOKUMENTACIJE Z APHC
Obrazci, ki jih omenjamo v nadaljevanju, so na voljo na spletni strani ApHC, kjer najdete tudi vse ostale
obrazce: https://www.appaloosa.com/downloadable-forms.htm.
15.1 Nakup konja in sprememba lastništva (Transfer Report)
V primeru nakupa je certifikat o registraciji ključnega pomena. Certifikat je izdan v enem izvodu in spremlja
konja vse življenje, od registracije do odjave po konjevi smrti. Vsak kupec se je dolžan še pred nakupom
prepričati o istovetnosti certifikata. Za prenos lastništva konja mora kupec ApHC predložiti original
certifikata o registraciji (primer Priloga 1) konja z izpolnjenim obrazcem za prenos lastništva (Transfer
Report). Obrazec mora biti pravilno izpolnjen (podatki in podpis kupca, datum nakupa) in podpisan s strani
zadnjega uradnega lastnika (current owner), ki je naveden na certifikatu. Certifikat o registraciji je
potrebno poslati po pošti (priporočeno) na sedež ApHC. Še pred pošiljanjem je smotrno narediti
obojestransko varnostno kopijo, ki nam je lahko v veliko pomoč v primeru, da se pošiljka izgubi. V takem
primeru se lahko zaprosi za izdajo duplikata certifikata o registraciji.

Nakup
konja

Izpolnitev obrazca za
prenos lastništva s
prodajalcem

Pošiljanje
obrazca na
ApHC

Slika 1: Diagram poteka spremembe lastništva

15.2 Registracija žrebeta/konja (Registration Application - RA)
Če ste pripustili svojo kobilo ali pa kupili brejo, morate s strani žrebčarja/prodajalca prejeti pravilno
izpolnjeno in podpisano vlogo za registracijo konja (Priloga 2). Na vlogi morata lastnik žrebca in lastnik
kobile izpolniti razdelek, kjer vpiše podatke o žrebcu in lastniku. Za registracijo žrebeta je potrebno ta
obrazec po žrebitvi še dopolniti in sicer izberete tri potencialna imena, označite spol, barvo in vpišete
datum žrebitve. K prijavi je obvezno priložiti fotografije konja z vseh štirih strani.
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Rojstvo
žrebeta

Dopolnjeni podatki na RA s
strani lastnika kobile/kupca
s fotografijami žrebeta

Slika 2: Diagram poteka registracije žrebeta

15.3 Poročilo o pripustu (Stallion Breeding Report) – obveznosti žrebčarja
Lastnik žrebca mora narediti pisno poročilo – izpolniti poročilo o pripustu (Stallion Breeding Report), na
katerem navede imena in reg. številke kobil, datume pripustov, način oploditve, za vse lastne in tuje
kobile, ki so bile v tekoči plemenilni sezoni pripuščene pod zadevnega žrebca. Rok za oddajo je 30.
november - do tega datuma oziroma najkasneje na ta dan, mora biti poročilo oddano na pošto ali
prijavljeno preko spleta.
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Priloga 2: Vzorec obrazca Prijava za registracijo, Registration Application
(Spodnji obrazec je prikazan zgolj informativno. Celotna veljavna verzija obrazca, ki ga je potrebno uporabiti, je na
voljo na spletni strani https://www.appaloosa.com/downloadable-forms.htm)
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Priloga 3: Vzorec obrazca Poročilo o pripustih pod žrebca, Stallion Breeding Report.
(Spodnji obrazec je prikazan zgolj informativno. Celotna veljavna verzija obrazca, ki ga je potrebno uporabiti, je na
voljo na spletni strani https://www.appaloosa.com/downloadable-forms.htm)

