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PRAVILNIK ZA IZVEDBO REJSKEGA OCENJEVANJA
POD OKRILJEM SIQHA IN AQHA

1. Člen
Uvodne določbe
Za zagotavljanje rejskega napredka se izvajajo ukrepi iz rejskih programov za pasme ameriški quarter konj,
ameriški paint konj in appaloosa konj (vrednotenje porekla, ocena lastnosti zunanjosti, vrednotenje po
kvaliteti potomstva, presoja zdravja in plodnosti). Vse tri rejske programe izvaja SIQHA kot priznana rejska
organizacija (v nadaljnjem besedilu PRO SIQHA) v sodelovanju z Veterinarsko fakulteto, Kliniko za
reprodukcijo in velike živali, oddelkom za selekcijo konj (v nadaljnjem besedilu DPO). PRO SIQHA v
sodelovanju z DPO, izvaja rejski program v obliki rejskega ocenjevanja. Namen tega Pravilnika je, da se
natančno opredeli pogoje in način izvedbe rejskega ocenjevanja.

2. Člen
Pogoji za udeležbo na rejskem ocenjevanju
Na rejskem ocenjevanju lahko sodelujejo le rejci, ki so vključeni v enega izmed v 1. členu naštetih rejskih
programov. Prijavnica za vključitev v rejski program je priloga 1 tega Pravilnika. Izpolnjeno in podpisano
izjavo mora rejec oddati najkasneje ob prijavi na rejsko ocenjevanje, lahko pa tudi kadarkoli med letom izjavo
posreduje na naslov info@siqha.si.
Članstvo v SIQHA ni pogoj za udeležbo na rejskem ocenjevanju, vendar nečlani niso upravičeni do popustov,
določenih priznanj in nagrad.
Na rejsko ocenjevanje se lahko prijavi tudi breje kobile, vendar pa se odsvetuje privedba kobil v zadnjih dveh
mesecih brejosti.
V primeru, da je v času ocenjevanja konj poškodovan in poškodba vpliva na slabšo oceno, je pa ozdravljiva,
lahko lastnik odstopi od ocenjevanja preden je podana končna ocena in konja privede kasneje.
V vsakem primeru naj se upošteva pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali ter dobrobit živali.

SIQHA - Slovensko združenje quarter konja - Slovenian Quarter Horse Association, Spodnja Lipnica 36b, SI-4246 Kamna Gorica, Slovenija
Matična št.: 1144863000. Davčna št.: 17124484. TRR pri Nova KBM d.d.: 0420 2000 0648 285.

SIQHA – Slovensko Združenje Quarter Konja, www.siqha.si, info@siqha.si

3. Člen
Postopek prijave
PRO SIQHA razpiše in na spletni strani objavi datum rejske razstave najmanj 3 mesece pred datumom
dogodka. Vsaj 30 dni pred datumom dogodka PRO SIQHA objavi poziv za prijavo na rejsko ocenjevanje, ki
vsebuje:
•
•
•

Poziv za prijavo na rejsko ocenjevanje
Povezavo na elektronsko prijavo
Pravilnik o izvedbi rejskega ocenjevanja pod okriljem SIQHA in AQHA

Elektronska prijava je popolna, če so izpolnjena vsa zahtevana polja. Določena sta dva načina prijave:
•
•

Redna prijava, ki je možna do najkasneje 10 dni pred datumom pričetka rejskega ocenjevanje. Za
redno prijavo se zaračunajo redne tarife za udeležbo na rejskem ocenjevanju.
Pozna prijava, ki je možna do najkasneje 5 dni pred datumom pričetka rejskega ocenjevanja. Za pozno
prijavo se zaračuna 50 % višja tarifa od redne tarife za udeležbo na rejskem ocenjevanju. Za pozne
prijave SIQHA ne zagotavlja predstavitve v katalogu konj, ki se običajno pripravi v sklopu rejske
razstave.

Plačilo se lahko izvede z nakazilom na transakcijski račun SIQHA ali v gotovini na dan ocenjevanja.
Obvezna priloga prijavi je kopija certifikata za prijavljenega konja iz katerega je razvidno tudi trenutno
lastništvo konja. V kolikor prepis še ni narejen, je potrebno predložiti overjeno pogodbo o nakupu konja.

4. Člen
Cene za prijavo na rejsko ocenjevanje
Cene določi letno upravni odbor SIQHA in so opredeljene v razpisu rejske razstave.
Člani SIQHA imajo pri prijavi 50% popusta.
Plačana prijavnina na ocenjevanje se ne vrača, razen v izjemnih primerih, o katerih odloča strokovni svet za
rejo SIQHA.
5. Člen
Kategorije za ocenjevanje konj
Ocenjevanje konj poteka ločeno po vseh treh pasmah iz 1. člena tega Pravilnika, v naslednjih kategorijah:
•
•
•
•
•

žrebeta moška (žrebčki in kastrati), rojena v tekočem letu
žrebeta ženska, rojena v tekočem letu
žrebice, rojene v preteklem letu,
žrebčki, rojeni v preteklem letu,
žrebice, rojene v predpreteklem letu,
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•
•
•
•
•

žrebci, rojeni v predpreteklem letu,
kastrati, rojeni v preteklem in predpreteklem letu,
kastrati stari 3 leta in več,
kobile stare 3 leta in več,
žrebci stari 3 leta in več,

V primeru, da je prijavljen konj dvojno registriran in želi lastnik dobiti uradno oceno za obe pasmi, je cena
za ocenjevanje povečana za 50% siceršnje cene. Lastnik mora pri prijavi izrecno označiti dvojno registracijo.

6. Člen
Priprava konj za predstavitev na rejskem ocenjevanju
Konji morajo biti za udeležbo na rejskem ocenjevanju ustrezno socializirani in pripravljeni. Lastnik je dolžan
poskrbeti, da:
•
•
•
•
•
•

je konj urejen,
je vajen vodenja na povodcu (izjema je žrebe, ki se ga predstavlja ob materi),
je konj vajen bližine drugih konj,
ima konj opravljen pregled na IAK in
ima urejeno rodovniško dokumentacijo (Certifikat o registraciji AQHA, ApHC ali
APHA), možna izjema je le žrebe ob nogi mame
žrebe, ki pride na razstavo samostojno brez mame, mora biti v postopku identifikacije in mora biti
obvezno označeno s transponderjem (čip)

Živali se predstavijo na predpisan način (priloga 2).
Lastnik oziroma oseba, ki konja predstavlja, mora biti:
•
•
•
•

oblečena v srajci oziroma bluzi z dolgimi rokavi in kavbojkah ali obleki,
obuta v western škornjih,
na glavi mora imeti western klobuk,
oblečen ima lahko tudi suknjič, pas z zaponko oziroma ima na sebi druge dodatke, ki so v skladu z
western načinom oblačenja.

7. Člen
Priznanja in nagrade
Na dan ocenjevanja vsi udeleženci, člani in nečlani, dobijo zahvalo za udeležbo na rejskem ocenjevanju. Po
končanem ocenjevanju za posamezno kategorijo se podeli lenta najbolje ocenjenemu konju v posamezni
kategoriji. Do lente so upravičeni tudi rejci, ki niso člani SIQHA.
Podelitev priznanj in nagrad za najboljše ocenjene konje se izvede na letnem Občnem zboru SIQHA. Rejsko
ocenjevanje finančno podpirata AQHA in SIQHA, zato si SIQHA pridržuje pravico, da so prejemniki priznanj in
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nagrad izključno lastniki oz. zakoniti zastopniki konj, ki so člani SIQHA s plačano članarino v letu, na katero se
nanaša rejsko ocenjevanje.
Priznanja se podelijo po vseh kategorijah iz 5. člena tega Pravilnika konjem z najvišjo oceno v posamezni
kategoriji.
Posebno priznanje in naziv Prvak rejske razstave in Prvakinja rejske razstave za tekoče leto prejme najvišje
ocenjen konj moškega in ženskega spola, ne glede na starost. Pri tem mora biti izpolnjen še dodatni pogoj,
da je ta najvišja ocena enaka ali višja od 80%. Če v določenem letu na rejskem ocenjevanju noben konj ne
prejme takšne ocene, se naslov ne podeli.
V primeru, da so ocene v kateri od prej naštetih kategorij izenačene, se za potrebe podelitve nagrad in
priznanj višje uvrsti konj, ki ima boljšo posamično oceno, po naslednjem vrstnem redu:
1. zgradba konja,
2. noge in kopita,
3. korektnost hodov,
4. kvaliteta, harmonija gibanja,
5. ustrezanje tipu.
Ocene pregleda in konje po zgornjem ključu razvrsti Strokovni svet za rejo. Samo v primeru, da je vseh pet
posamičnih ocen (pri konjih z enako skupno oceni) enakih, se razglasi delitev mesta.
V sklopu rejskega ocenjevanja se podeli nagrado za najbolj urejen par, kjer se ocenjuje skladnost in urejenost
konja in osebe, ki ga predstavlja. Najboljši par predlaga sodnik. Nagrada za najboljši par se podeli na letnem
občnem zboru. Članstvo v SIQHA ni pogoj za sodelovanje v izboru za najlepši par.

8. Člen
Ocene
Način ocenjevanja je predpisan v rejskem programu (pravila o vodenju rodovne knjige).
Vsakemu konju se v identifikacijski dokument vpiše dosežena ocena na razstavi. Vsak konj lahko pridobi in
ima vpisani le dve oceni:
•
•

ocena za mlade konje (ena ocena pridobljena do 3. leta starosti),
življenjska ocena (ena ocena pridobljena po dopolnjenem 3. letu starosti)

Sodniška ocena je dokončna in zavezujoča. Lastnik nima možnosti zavrnitve ocene.
Vsak lastnik po razstavi naknadno dobi izpis linearne ocene.
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9. Člen
Veljavnost Pravilnika
Pravilnik pripravi in skrbi za njegovo ažuriranje Strokovni svet za rejo. Pravilnik stopi v veljavo z dnem
potrditve s strani Upravnega odbora SIQHA.
Spremembe pravilnika lahko predlagajo člani SIQHA tako, da svoj predlog posredujejo na info@siqha.si.
Strokovni svet za rejo predloge zbira in po potrebi enkrat letno predlaga Upravnem odboru v potrditev nov
pravilnik.
Zadnja verzija Pravilnika je objavljena na uradni spletni strani SIQHA.

Datum potrditve Pravilnika: 22.5.2019

Odgovorna oseba:
Zdenko Zobavnik, predsednik, l.r.
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