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1 PREDHODNA DOLOČILA 
 
1.1 Rejski program je usklajen z načeli American Quarter Horse Association v Amarillu, Texas, ZDA.  
(v nadaljnjem besedilu AQHA), katere polnopravni član je Slovensko združenje quarter konja  
(v nadaljnjem PRO – priznana rejska organizacija). 
Rodovniško knjigo za celotno svetovno populacijo konj pasme ameriški quarter konj vodi AQHA.  
 
1.2 Rejski program za pasmo ameriški quarter konj obsega ukrepe, ki so potrebni za doseganje rejskega 
cilja v reji konj pasme ameriški quarter, in selekcijske ukrepe (predvsem postopek ocenjevanja lastnosti 
zunanjosti in način razvrščanja plemenskih živali v kakovostne razrede). Določa pogoje za vodenje 
rodovniške knjige za slovensko populacijo konj pasme ameriški quarter konj. 
 
1.3 Rejski program je usklajen z  Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/20, 110/02-ZUreP-1, 
110/02-ZGO-1 in 45/04-ZdZPKG) in pravilniki, ter ostalimi podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje 
konjereje ob upoštevanju pravil AQHA (AQHA Official Handbook of Rules and Regulations, v 
nadaljnjem besedilu AQHA RR), ki so sestavni del tega rejskega programa. V primeru nejasnosti pri 
interpretaciji posameznih določil rejskega programa se uporablja angleški tekst pravil AQHA.  
Postopek ocenjevanja lastnosti zunanjosti in način razvrščanja plemenskih živali v kakovostne razrede bo 
do leta 2015 povzet po pravilih DQHA Deutsche Quarter Horse Association, ki je rejsko združenje 
ameriškega quarter konja z najdaljšo tradicijo v Evropi in uveljavljenim ter preizkušenim modelom 
ocenjevanja in razvrščanja plemenskih živali. Rejska pravila DQHA Deutsche  Quarter Horse Association 
so sestavni del rejskega programa in so priložena v originalni verziji (Priloga 3:Pravilnik DQHA, v 
nemškem jeziku).  
 
1.4 Rejski program izvaja PRO v sodelovanju z VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev (v 
nadaljnjem besedilu DPO) na celotnem območju Republike Slovenije. 
 
 
 
2 IZVOR IN RAZVOJ PASME 
 
Ameriški Quarter konj izvira iz kolonialne Amerike. Nastanek pasme sega v začetek 17. stoletja, ko so te 
močno omišičene konje zaradi izjemnih pospeškov pričeli uporabljati za hitrostne dirke. Pasma se je 
izoblikovala na osnovi križanja arabskih, berberskih in turških žrebcev ter angleških kobil. Potomci so 
bili kompaktni, močno omišičeni konji, ki so zmogli na kratke relacije teči hitreje kot katerikoli drugi 
konji. 
 
AQHA je neprofitna rejska organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1940 in se je posvetila ohranjanju in 
promociji pasme ameriški quarter konj. Rejcem in lastnikom nudi raznovrstne storitve in informacije, jim 
tako pomaga in prispeva k kvalitetnemu druženju s konji.  
SIQHA je bila ustanovljena leta 1998. Pri svojem delu v celoti sprejema in podpira smernice, poslanstvo 
in etični kodeks matične AQHA. Leta 2009 je SIQHA postala »AQHA International Affiliate«, s strani 
AQHA uradno priznano rejsko združenje. 
 
Ameriški quarter konj je konj, vpisan v rodovniško knjigo AQHA v Amarillu, Texas, ZDA, ki mu je 
izdan certifikat o registraciji (Certificate of Registration – vzorec certifikata je Priloga 1). 
 
 
 
 
3 REJSKI CILJ   
 
3.1 Ameriški quarter konj se v Sloveniji organizirano vzreja od leta 1998. Pasma je razširjena po vsej 
državi. 
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3.2 Rejski cilj je prijazen in dobročuden, 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 ameriškega quarter konja so:  
 
Velikost:    povprečna višina 145 – 160 centimetrov 
     
Barve:    uradno priznanih je 17 barv (člen REG114. COLORS AQHA RR)  
 
Telesna zgradba: 
 
Glava: Kratka, širokega čela, majhnih ušes, bistrih, dobro pozicioniranih oči. Nosnice so velike, ustni del 
kratek in nekoliko robusten. Lična muskulatura je močno izražena, spodnja čeljust široka in robustna. 
 
Vrat Srednje dolg, rahlo usločen, dobro omišičen in dobro nasajen (45 – 50 stopinj) vrat. Zatilje dobro 
pregibno, povezava z glavo globoka, sproščena. 
 
Telo: Pravokotnega formata, široko in globoko, dobro omišičeno. Pleče je dolgo in položno, prsi široke in 
globoke, viher dobro izražen, dolg a ne previsok, hrbet kratek, prožen, dobro obokanih reber, širokih 
ledij, križ širok, dolg, zmerno pobit. 
 
Fundament: Korekten, čvrst, a suh, z dobro izraženimi sklepi. Piščalnice so kratke, kopita čvrsta, pravilno 
oblikovana. 
 
Gibanje:  Korektno prožno in izdatno, v dobrem ravnotežju, pravilnem taktu, energično, z zelo aktivnim 
zadnjim delom. 
 
Posebne značilnosti: Skladen, kompakten, eleganten, vsestranski konj čvrste konstitucije, dobro 
izraženega spolnega dimorfizma, zaupljivega in uravnoteženega karakterja, umirjenega temperamenta, 
zaželena je izrazita delavoljnost, v določenih delovnih linijah (cutting) tudi t.i. cow-sense, občutek za delo 
z živino, dobra prilagodljivost, dobro izkoriščanje krme, dobra plodnost. 
 
 
4 VELIKOST POPULACIJE: 
 
4.1 Populacija konj pasme ameriški quarter konj se je v letih od 2004 do 2012 izjemno povečala. 
Predvideva se, da se bo zaradi intenzivnega razvoja športnega in ljubiteljskega konjeništva v segmentu 
western jahanja, populacija v prihodnje zmerno povečevala. 
 
 

Kategorija Število živali v letu 2012 Ciljno število živali 
Plemenski žrebci 64 100 
Plemenske kobile 195 290 
Registrirana žrebeta 68 90 
Mladi konji v 2. - 4. letu starosti 155 250 
Skupna velikost populacije 521 900 
 
 
 
4.2 Zastopanost posameznih kategorij v populaciji je zadovoljiva. Število registriranih žrebet je, glede na 
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skupno število konj, zadovoljivo in kaže na zmerno intenzivnost reje. 
 
Naraščanje staleža ameriškega quarter konja v Sloveniji v letih od 2004 do 2012: 
 
 

 
 
 
5 NAČIN REJE 
 
5.1 V reji ameriškega quarter konja 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 zrejajo 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 1 Reja quarter konj je čistopasemska. Dovoljeno je le križanje z angleškimi polnokrvnimi konji, 
vpisanimi v rodovniško knjigo The Jockey Club of North America ali rodovniško knjigo, ki jo le ta 
priznava. Živali pasme angleški polnokrvni konj, ki se uporabljajo za križanje morajo biti kot plemenske 
živali vpisane v rodovniško knjigo AQHA. Križanja s katerokoli drugo pasmo niso dovoljena. 
 
6.2 Dovoljene oblike razmnoževanja so: 
-  naravni pripust, 
- osemenjevanje z ohlajenim ali zmrznjenim semenom, 
- prenos jajčnih celic in zarodkov - v enem koledarskem letu je možna registracija več potomcev 
posamezne kobile.  
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6.3 Pripustna sezona traja celo tekoče koledarsko leto. Rok za oddajo poročil o pripustih na AQHA (pisno 
ali elektronsko) je 30. november za tekoče koledarsko leto (člen 208 AQHA RR). Izjemoma je lahko 
pripust prijavljen tudi kasneje. (Priloga 2: vzorec obrazca Poročilo o pripustih pod žrebca, Stallion 
Breeding Report). 
 
 
 
7 IDENTIFIKACIJA, REGISTRACIJA IN VPIS V RODOVNIŠKO KNJIGO 
 
Splošna določila in pravila za vpis in vodenje rodovniške knjige za pasmo ameriški quarter konj 
predpisuje AQHA. 
 
7.1 V rodovniško knjigo za pasmo ameriški quarter konj so lahko vpisane le čistopasemske živali te 
pasme. 
 
7.2 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 predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo 
kopitarjev. 
 
7.3 Način in postopki identifikacije in registracije - vpisa konj v rodovniško knjigo - so opredeljeni v 
Pravilih o vodenju rodovniške knjige. 
 
 
 
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 AQHA in DQHA.  
 
8.1.2 Za zagotavljanje rejskega - selekcijskega napredka se izvajajo selekcijski ukrepi, opisani v 
selekcijskem programu: 
- vrednotenje porekla 
- ocena lastnosti zunanjosti 
- vrednotenje po kvaliteti potomstva 
- presoja zdravja in plodnosti 
 
8.1.3 Shema selekcijskega programa: 
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8.2 Vrednotenje porekla 
 
Merila, po katerih se vrednoti poreklo plemenskih živali, so posebej opredeljena med pogoji za vpis 
plemenskih živali v ustrezen seznam rodovniške knjige, predpisanimi s Pravili DQHA. 
 
  
8.3 Ocena lastnosti zunanjosti 
 
8.3.1 Ocenjuje se lastnosti, ki jih opredeljuje rejski cilj. 
 
8.3.2 Lastnosti zunanjosti konj pasme ameriški quarter se ocenjuje po ocenjevalnem modelu DQHA- 
Deutsche  Quarter Horse Association. 
 
8.3.3 Ocenjevanje opravlja mednarodno priznan sodnik oziroma komisija, ki jo izbere strokovni svet 
PRO.  
 
8.3.4 Mednarodno priznan sodnik oziroma komisija opravi ocenjevanje na razpisanih ocenjevanjih, kar 
omogoča primerjavo večjega števila živali iste kategorije.  
 
8.3.5 Ocena lastnosti zunanjosti je eden od kriterijev za razvrščanje živali v kakovostne razrede. 
 
 
8.4 Vrednotenje po kvaliteti potomstva 
 
V rodovniško knjigo se za vsakega ameriškega quarter konja vnesejo vsi rezultati, ki jih dosežejo sami in 
njihovi potomci na uradnih tekmovanjih in razstavah povzetih po pravilih DQHA. 
 
 
8.5 Presoja zdravja in plodnosti 
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8.5.1 Plemenske živali morajo biti zdrave, plodne in ne smejo biti nosilci dednih napak. Obvezen je 
veterinarski pregled žrebcev privedenih na pregled za odobritev plemenjakov. 
 
8.5.2 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 AQHA. 
 
8.5.3 Za živali, pri katerih se (naknadno) ugotovijo genetski defekti in nezaželene dedne napake (člen 
REG109 AQHA RR), se ugotovitve preko PRO sporočijo na AQHA, kjer ugotovljeno navedejo v 
certifikatu o registraciji posameznega konja.   
 
 
8.6 Izdajanje zootehniške dokumentacije 
 
8.6.1 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. 
 
8.6.2 Temeljni dokument za konje pasme ameriški quarter konj je AQHA 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). 
 
8.6.3 Zootehniški dokument o priznanju plemenskega žrebca se izda v prepisani obliki po končanem 
pregledu in priznanju plemenjakov (Ur. L. RS št.125-17082/2003). 
 
8.6.4 Vsa zootehniška dokumentacija, izdana s strani DPO,  se rejcem izdaja po pošti ali vroči osebno, na 
sedežu DPO.  
 
8.6.5 Vsa zootehniška dokumentacija, izdana s strani DPO,  mora biti ob izpisu živali iz Rodovniške 
knjige predložena izdajatelju. Certifikat o registraciji je potrebno preklicati pri AQHA (člen REG127 
AQHA RR). 
 
 
 
9 RAZVOJNE NALOGE 
 
Za učinkovito izvajanje rejskega programa in hitrejši rejski napredek je potrebno: 
 
 
9.1 Preizkušanje delovne sposobnosti 
V reji ameriškega quarter konja se preizkusov delovne sposobnosti ne izvaja. Strokovni svet PRO bo 
preučil strokovne in organizacijske ukrepe za uvedbo preizkusa delovne sposobnosti za žrebce in kobile 
(do leta 2015).  
 
 
9.2. Sistematično spremljanje rezultatov s konjeniških tekmovanj 
SIQHA od leta 2007 sistematično beleži rezultate ameriških quarter konj na tekmovanjih v Sloveniji in 
zbira podatke o vseh rezultate konj registriranih v Sloveniji, dosežene na priznanih tekmovanjih kjerkoli 
na svetu.  
Strokovni svet PRO bo pripravil merila za vrednotenje rezultatov žrebcev in kobil na konjeniških 
tekmovanjih in merila za razvrščanje živali v kakovostne razrede (do leta 2015). Pravila o vrednotenju 
bodo povzeta iz Pravil DQHA. 
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9.3. Določitev kakovostnih razredov in kriterijev za vpis v rodovniško knjigo 
 
Strokovni svet PRO bo na osnovi ocenjevanja lastnosti plemenskih živali vpisanih v rodovniško knjigo in 
analize rezultatov tekmovanj do leta 2015 določil kriterije za vpis živali v kakovostne razrede v skladu s 
pravilnikom DQHA. 
 
 
9.4 Uvajanje metod za napovedovanje genetskih vrednosti 
V reji ameriškega quarter konja doslej ni bilo vpeljano napovedovanje genetske vrednosti in ocena 
plemenske vrednosti živali. Na osnovi lastnih ocen lastnosti zunanjosti, rezultatov s tekmovanj, razstav in 
ocenjevanj, ter podatkov o lastnostih zunanjosti in rezultatih delovne sposobnosti potomcev, bo do leta 
2015 uveden sistem razvrščanja živali v kakovostne razrede in uvede metode za napovedovanje genetskih 
vrednosti. 
 
 
 
10 UKREPI ZA GOSPODARNEJŠO REJO 
 
Za gospodarnejšo rejo konj pasme ameriški quarter konj 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 
 
Genetski napredek v populaciji konj pasme ameriški quarter 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.   
 
11.1 Ohranjanje genetske variabilnosti se zagotavlja z ohranjanjem zadostnega števila plemenskih živali. 
 
11.2 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. 
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12.2 PRO pridobiva (od AQHA in DQHA) in hrani potrebne evidence, registre in zbirke podatkov s 
področja rodovništva, razmnoževanja, ocenjevanj, tekmovanj in druge zbirke podatkov, o konjih, vpisane 
v evidence AQHA. 
 
12.3 Zbirke podatkov, ki se vodijo v skladu z rejskim programom so last PRO. Zbirke podatkov, ki se 
zbirajo v okviru javne službe v konjereji v skladu z Zakonom o živinoreji so last Republike Slovenije. 
 
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:   
 
Letni program strokovnih nalog 
Letno poročilo 
 
12.6 Program strokovnih nalog pripravi PRO do konca koledarskega leta na osnovi lastnih podatkov o 
opravljenih strokovnih nalogah in podatkov iz poročil soizvajalcev v obliki, ki jo predpiše MKO. 
Povzetke programa strokovnih nalog objavi v javnih občilih. 
 
12.7 Letno poročilo o delu PRO se pripravi do 31. 01. za preteklo koledarsko leto na osnovi lastnih 
podatkov o opravljenih strokovnih nalogah in podatkov iz poročil soizvajalcev v obliki, ki jo predpiše 
MKGP. Povzetke letnega poročila o izvajanju strokovnih nalog se objavi v javnih občilih. 
 
 
 
13 POGOJI ZA SODELOVANJE V REJSKEM PROGRAMU 
 
13.1 Vsak rejec, ki redi konje pasme ameriški quarter, ima pravico do sodelovanja v rejskem programu za 
to pasmo v kolikor: 
- 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) na 
DPO, 
- 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. 
 
13.4 Rejci, ki ne sodelujejo pri izvajanju rejskega programa, nimajo pravic, ki izvirajo iz članstva v PRO. 
V rodovniško knjigo AQHA so, pod pogoji, zapisanimi v AQHA RR, lahko vpisane tudi živali rejcev, ki 
niso člani PRO. 
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13.5 RO je kot rejsko združenje priznana s strani AQHA in izvaja vse naloge in obveznosti, ki izhajajo iz 
mednarodne pogodbe.  
 
13.6 PRO sklene z DPO pogodbo o sodelovanju pri izvajanju rejskega programa za obdobje priznanja 
PRO kot rejske organizacije in pogodbo o izvajanju letnega programa strokovnih nalog v konjereji, v 
kateri se določi namen in obseg sodelovanja ter medsebojne obveznosti. 
 
13.7 Medsebojne obveznosti PRO in rejcev, članov SIQHA, ki je sklenilo pogodbo o sodelovanju pri 
izvajanju rejskega programa za obdobje priznanja rejske organizacije in pogodbo o izvajanju letnega 
programa strokovnih nalog v konjereji, so enake kot je določeno v Splošnih načelih teh pogojev, razen če 
s pogodbo ni določeno drugače. 
 
13.10 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. 
 
13.11 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 in ga predloži v potrditev ministru. 
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PRAVILA O VODENJU RODOVNIŠKE KNJIGE 
ZA PASMO AMERIŠKI QUARTER KONJ 

1. Splošna določila 
 
1.1 Rodovniško knjigo za celotno svetovno populacijo pasme ameriški quarter konj vodi AQHA na 
svojem sedežu v Amarillu, Texas, ZDA. Pravila o vodenju rodovniške knjige za pasmo ameriški quarter 
konj se spoštujejo v vseh državah sveta, kjer obstaja populacija ameriških quarter konj. Nespoštovanje 
AQHA pravil pomeni suspendiranje osebe in s tem nezmožnost urejanja rodovniške dokumentacije 
oziroma prenašanja lastništva na kogar koli drugega. 
 
2. Vodenje rodovniške knjige 
 
2,1 V nadaljevanju povzeta pravila in določbe so prevedena iz AQHA Official Handbook of Rules and 
Regulations 2010. Navedena pravila AQHA občasno dopolnjuje in spreminja, skladno z novimi 
raziskavami, dognanji in napredkom na področju konjereje.  
 
2.2 Celotni pravilnik AQHA je v elektronski verziji dostopen na 
http://www.aqha.com/en/Resources.aspx. Tam je objavljen tudi aktualni cenik storitev registracije, 
prepisa lastništva ter ostalih storitev pri AQHA. 
Pravila so oštevilčena tako, kot so oštevilčeni členi v izvirniku AQHA Official Handbook of Rules and 
Regulations.  
 
2.3 PRAVILA IN DOLOČBE O REGISTRACIJI  
 
200. RODOVNIŠKA KNJIGA - STUD BOOK 
201. REGISTRACIJA 
202. POTEK REGISTRACIJE 
203. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA 
204. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA 
205. GENETSKI DEFEKTI IN NEZAŽELENA DEDNA SVOJSTVA 
206. POSEBNA REGISTRACIJA 
207. AVTORIZACIJA 
208. POROČILO O PRIPUSTU – STALLION BREEDING REPORT (SBR) 
209. UMETNO OSEMENJEVANJE, OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME 
IN ZAMRZNJENO SEME 
210. GENETSKO TESTIRANJE 
211. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA 
212. PRENOS EMBRIJA/GAMETE 
213. STAROST KONJA 
214. IMENOVATI KONJA 
215. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA 
216. KASTRAT – STERILIZIRANA  KOBILA 
217. BRAZGOTINE IN ŽIGI 
218. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI 
219. POPRAVLJANJE CERTIFIKATA O REGISTRACIJI  (RODOVNIKA) 
220. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI 
221. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI 
222. IZVLEČEK CENIKA  
224. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER 
225. NAJEM 
226. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE 
227. KONJI, KI  NISO PRIMERNI ZA REGISTRACIJO 
228. BARVE 
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229. OZNAKE 
 
200. RODOVNIŠKA KNJIGA - STUD BOOK 
Uradna (in edina) rodovniška knjiga AQHA sestoji iz dveh delov: 
(a) Oštevilčen del, ki se nanaša izrecno na konje, registrirane v oštevilčenem delu Uradne rodovniške 
knjige, vsebuje: 
(1) konje, rojene 1. januarja 1962 ali kasneje z izdanim oštevilčenim certifikatom o registraciji s 
strani AQHA; 
(2) konje, rojene pred 1. januarjem 1962 z izdanim permanentnim certifikatom o registraciji s 
strani AQHA; 
(3) konje, rojene pred 1. januarjem 1962 z izdanim pogojnim certifikatom o registraciji s strani 
AQHA. 
(b) Appendix, sestavljen iz 
(1) Novega appendixa, za konje, rojene na ali po 1. januarju 1962; začenši s 1. januarjem 1978 je 
vsakemu appendix certifikatu dodeljena appendix koda zaradi postopkov identifikacije. 
(2) Starega appendixa, za konje, rojene pred1. januarjem 1962. 
201. REGISTRACIJA 
Določitev bremena prepričevanja o primernosti za registracijo. V vseh postopkih, ki zadevajo ali vplivajo 
na registracijo in evidence AQHA, in v vseh disciplinskih postopkih, je breme razrešitve dvomov kot npr. 
pravo starševstvo, identifikacija konja ali kvalifikacija za registracijo, vključno z Novim Appendixom, na 
prosilcu, lastniku, najemniku, drugem članu ali članih, vključenih v zadevo. Odločitev in razsodba ter 
ukrepi Izvršilnega odbora na podlagi vseh dokazov so dokončni in zavezujoči za vse stranke. Zgoraj 
navedena stranka ali stranke nosijo breme prepričevanja in v primeru, da  ne uspe dostaviti dokazov, ki 
zadevajo vprašanja AQHA ali na določenih zaslišanjih razjasniti dvome, se smatra za pravilno, da 
predstavijo dokaze na sodišču, če bi želeli sodno revizijo postopkov AQHA.  
(a) Breme prepričevanja. Obveznost, da se dokaže neutemeljenost nasprotne trditve glede registracijskih 
dejstev s toliko dokazi, sprejemljivimi v skladu z AQHA pravili, ki bi v disciplinskem postopku prepričali 
navadno razumno osebo. 
(b) Testiranje starševstva. Lahko se zahteva gensko testiranje, v skladu z odločitvijo Izvršilnega odbora, 
vključno, a ne omejeno, glede vprašanja pravega starševstva ali same identifikacije konjev. Glede na 
rezultate takega testa in ostale razpoložljive informacije lahko Izvršilni odbor odobri popravke v AQHA 
evidencah, v mejah nujnosti ali primernosti. 
202. POTEK REGISTRACIJE 
(a) Za registracijo konja pri AQHA mora lastnik ali najemnik kobile, matere zadevnega žrebeta,  ob 
času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212) dostaviti pravilno izpolnjeno in 
podpisano vlogo za registracijo (Registration Application), izpolnjen in podpisan certifikat rejca 
(Breeders certificate) in plačati predpisan znesek, naveden v čl. 222. 
(b) Vsaka vloga za registracijo mora biti izpolnjena in podpisana s strani lastnika kobile, matere 
zadevnega žrebeta, ob času žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212), najemnika 
kobile (najemniška pogodba mora biti evidentirana pri AQHA) ali s strani osebe, pooblaščene za podpis 
take vrste dokumentacije – zastopnika (če je pooblastilo evidentirano pri AQHA), da bo žrebe 
zadovoljevalo pogojem za registracijo. 
(c) Če je eden od staršev registriran kot polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA dokumentaciji: 
fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The Jockey Club of North America, ali 
kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North America (v Sloveniji 
izda to potrdilo SSBA), iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo nad konjem, da se lahko potrebne 
informacije preverijo. Polnokrvnjaki, ki se uporabljajo za razplod po  1. januarju 1997 morajo ustrezati 
zahtevam iz čl. 205 (d) in AQHA lahko zahteva štiri barvne fotografije, na katerih se jasno vidijo vse bele 
oznake. Če pozneje pride do zamenjave lastništva polnokrvnjaka, je ponovno treba poslati fotokopijo 
rodovnika, kjer je vidna sprememba oz. novi lastnik – v kolikor spet želite registrirati potomca zadevnega 
konja pri AQHA. Plačati je treba znesek, naveden v čl. 222. 
(d) Vloga za registracijo za konje, ki se ožrebijo v Argentini, Avstriji, Belgiji, Braziliji, na Danskem, 
Dominikanski Republiki, Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Madžarskem, Izraelu, Italiji, na 
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Japonskem, Luxemburgu, Južni Afriki, Švedski in na Nizozemskem, morajo najprej skozi obdelavo pri 
mednarodni podružnici v tej državi ... 
(e) Vsak konj bo registriran na ime lastnika (ali najemnika) kobile, matere zadevnega žrebeta, ob času 
žrebitve (če je žrebe rezultat prenosa embrija glej člen 211 in 212) in ta lastnik ali najemnik (ali 
zastopnik) mora podpisati vlogo za registracijo. Lastnik ali najemnik mora imeti tekoče članstvo ali pa bo 
obračunan znesek storitve za nečlana. 
(f) Če po žrebitvi pride do spremembe lastništva, vsaka taka sprememba zahteva pravilno izpolnjen in 
podpisan prenos lastništva (transfer) in plačilo prenosa lastništva, po čl. 222. 
(g) Redna AQHA inšpekcija konja zaradi prekomernih belih oznak ... 
(h) Ko je iz vloge za registracijo razvidno, da ima konj bele oznake izven linij, določenih v čl. 205 (d), 
se zahtevajo fotografije konja in lahko se izvede inšpekcija, da se odloči, če je potrebno  narediti test 
starševstva preden se začne registracijski postopek. 
(i) Starševstvo je potrebno potrditi z genetskim testom preden je žrebe registrirano če: 
(1) je bil katerikoli od staršev ob času obrejitve mlajši od dveh let; 
(2) je žrebe rezultat prenosa embrija/folikla/oplojenega folikla; 
(3) je bila kobila oplojena z uporabo ohlajenega semena; 
(4) je bila kobila oplojena z uporabo zamrznjenega semena 
(5) je poteklo več kot 48 mesecev od žrebitve do vloge za izdajo rodovnika; 
(6) je bila kobila izpostavljena več kot enemu žrebcu v roku 30 dni; 
(7) ima žrebe bele oznake, ki segajo preko meja, določenih v čl. 205 (d); 
(8) je žrebe rojeno na 1. januar 2007 ali pozneje in je potomec žrebca Impressive 0767246 kot 
zahteva čl. 205 (c); 
(9) ima izvršni odbor AQHA upravičen sum v starševstvo žrebeta. 
(j) Genetski zapis mora biti v AQHA dokumentaciji za vsako kobilo, rojeno na 1. januar 1989 ali 
pozneje, preden se lahko registrira njeno žrebe. 
(1) Priloženo mora biti ustrezno plačilo po čl. 222. 
(2) Navezuje se na čl. 209 (e), 212 (a)(2) in 304 (c). 
203. PRIDOBITEV OŠTEVILČENEGA CERTIFIKATA – RODOVNIKA 
Kot je izključno omejeno s pravili in predpisi AQHA, so žrebec, kobila, kastrat ali sterilizirana kobila 
registrirani v oštevilčenem delu rodovniške knjige če: 
(a) Ima oštevilčenega Ameriški Quarter konj očeta in oštevilčeno Ameriški Quarter konj mater. Tak 
konj bo, ko se registrira, prejel registracijsko številko. Ni potrebna inšpekcija za potrditev registracije. 
Vendar pa bo za konje, rojene na ali po 1. januarju 1992, kakršno koli nezaželeno dedno svojstvo ali hiba, 
splošno uveljavljeno kot »genetska okvara«, kot navedeno v členu 205, zavedeno na certifikatu o 
registraciji. 
(b) Je bil predhodno zaveden v Novem Apendixu in so izpolnjeni naslednji pogoji: (1) konj se je 
kvalificiral v Register of Merit (Register dosežkov ) na AQHA – odobrenih tekmovanjih, ki niso z 
ničemer omejena (mladinski in/ali amater Register of Merit ne šteje za kvalifikacijo konja za 
napredovanje); (2) AQHA je prejelo podpisano izjavo licenciranega veterinarja, da konj nima predgriza 
ali podgriza (glej člen 205) in (3) če je konj žrebec, mora AQHA prejeti podpisano izjavo od 
licenciranega veterinarja, v kateri le-ta potrjuje, da žrebec ni kriptorhid (glej člen 205). Noben konj, ki 
ima neželeno svojstvo ali genetsko hibo, kot so začrtane v členu 205, ne more napredovati v oštevilčeni 
del rodovniške knjige. 
(c) Ko  žrebec ali kobila, prej zaveden v Novem Apendixu, pridobi registracijsko številko, so potomci, 
zavedeni v Novem Apendixu primerni za napredovanje na datum napredovanja starša. Napredovanje 
potomcev v oštevilčeni del rodovnika se opravi na zahtevo lastnika, zahtevo mora spremljati apendix 
certifikat in ustrezno plačilo, ali: 
(d) Je bil predhodno zaveden v Old Appendix in  (1) sta oba starša pridobila AQHA številko; razen če 
je bil ta konj že zavrnjen pri inšpekcijskem pregledu; ali (2) se je kvalificiral v enega od Registers of 
Merit; ali (3) je uspešno prestal inšpekcijski pregled. Tak konj potem prejme registracijsko številko. 
(e) Ko konj postane primeren za napredovanje iz Apenndixa ali Novega Appendixa, je potrebno predati 
Appendix ali Novi Appendix certifikat o registraciji, preden se izda oštevilčeni certifikat o registraciji. Če 
lastnik ne more predati Appendix ali Novega Appendix certifikata, ker je bil le-ta izgubljen ali uničen, 
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mora lastnik ali njegov zastopnik dostaviti AQHA pri notarju overjeno izjavo, v kateri navaja zadovoljiv 
razlog in utemeljitev, zakaj ne more predati certifikata, skupaj s štirimi barvnimi fotografijami celega 
konja, leva in desna stran, spredaj in zadaj, nakar AQHA lahko izda oštevilčen certifikat. 
(f) Je bil rojen v mednarodno priznani državi, ki ima Quarter Horse  Association, priznano s stani 
AQHA, ki vodi svojo rodovniško knjigo; ima izdan certifikat o registraciji s strani mednarodno 
priznanega združenja; ima v sebi minimalno 93,75 odstotkov (15/16) linije oziroma povezave s konji, 
katerim je oštevilčen certifikat o registraciji izdalo AQHA. Da bi dobil tak oštevilčen certifikat od AQHA 
mora lastnik konja vložiti zahtevo preko mednarodno priznanega združenja v državi, kjer prebiva in 
predložiti AQHA vsa zahtevana dokazila o reji in identifikaciji. Znesek registracije je 25$, ali 65$ če 
lastnik ni član AQHA. Ta procedura velja samo za konje, rojene po 31. juliju 1975. 
(g) Vloga za registracijo za konja, rojenega v mednarodno priznani državi mora priti preko registra, v 
katerem je konj zaveden. 
(h) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222. 
204. PRIDOBITEV APPENDIX CERTIFIKATA – RODOVNIKA 
Kot je izključno omejeno s pravili in predpisi AQHA, je žrebec, kobila, kastrat ali sterilizirana kobila, ki 
ima enega starša z AQHA številko in drugega registriranega v Novem Appendixu, The Jockey Club of 
North America ali kateremkoli registru polnokrvnjakov (TB), priznanem s strani  The Jockey Club of 
North America lahko zaveden v Novem Appendixu. 
(a) Ni potrebna inšpekcija za potrditev registracije. Vendar pa bo za konje, rojene na ali po 1. januarju 
1992, kakršno koli nezaželeno dedno svojstvo ali hiba, splošno uveljavljeno kot »genetska okvara«, kot 
navedeno v členu 205, zavedeno na certifikatu o registraciji. 
(b) Ko se dela vloga za registracijo žrebeta, katerega oče ali mati je neimenovan polnokrvnjak, mora  le-
ta  prejeti ime, odobreno s strani The Jockey Club of North America, predno se lahko  zaključi registracija 
žrebeta. 
(c) Konji, zavedeni v Novem Appenixu, so primerni za tekmovanje v AQHA- odobrenih tekmovanjih, 
odvisno od zahtev, postavljenih na takšnih tekmovanjih. 
(d) Katerikoli žrebec ali kobila, zaveden v Novem Appendixu, ki se ne more kvalificirati vsaj v en 
Register of Merit, bo ostal v Novem Appendixu, razen če se oba starša kvalificirata za oštevilčen AQHA 
certifikat in potomec ustreza vsem ostalim zahtevam. 
(e) Konj je primeren za prejem Novega appendix certifikata, če je bil rojen v mednarodno priznani 
državi, ki ima Quarter Horse  Association, priznano s stani AQHA, ki vodi svojo rodovniško knjigo; ima 
izdan certifikat o registraciji s strani mednarodno priznanega združenja; ima v sebi minimalno 93,75 
odstotkov (15/16) linije oziroma povezave s konji, katerim je oštevilčen certifikat o registraciji izdalo 
AQHA ali The Jockey Club of North America ali  katerikoli register polnokrvnjakov (TB), priznan s 
strani  The Jockey Club of North America. Da bi dobil Nov Appendix certifikat od AQHA mora lastnik 
konja vložiti zahtevo preko mednarodno priznanega združenja v državi, kjer prebiva in predložiti AQHA 
vsa zahtevana dokazila o reji in identifikaciji. Znesek registracije je 25$, ali 60$ če lastnik ni član AQHA. 
Ta procedura velja samo za konje, rojene po 31. juliju 1975. 
(f) Vloga za registracijo za konja, rojenega v mednarodno priznani državi mora priti preko registra, v 
katerem je konj zaveden. 
(g) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222. 
 
 
 
 
 
 
205. GENETSKI DEFEKTI IN NEZAŽELENA DEDNA SVOJSTVA 
Stanja, navedena v nadaljevanju, ki so splošno znana nezaželena svojstva oz. genetske okvare,  bodo 
navedene na konjevem certifikatu o registraciji,  z dnem žrebitve ali kasneje, ko se ugotovi stanje. Ob 
ugotovitvi je lastnik dolžan sporočiti takšno stanje AQHA, da le-ta označi stanje, kot bo navedeno v 
nadaljevanju. V kolikor lastnik ne sporoči stanja pravočasno, mu lahko grozi tudi sankcija.  Eno ali več 
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sledečih svojstev ne preprečuje, da bi bil konj namenjen za rejo ali tekmovanja, odvisno od pravil za 
posamezno tekmovanje: 
(a) »Parrot Mouth« - predgriz ali podgriz, s strani American Association of Equine Practitioners 
definirano kot »ni normalnega stika-ugriza med zgornjimi in spodnjimi srednjimi sekalci«. To dedno hibo 
so rejci dolžni sporočati  za vsa žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1992. 
(b)Kriptorhizem (cryptorchid) – pomeni da sta manj kot dva vidna testitisa spuščena v mošnje. To dedno 
hibo so rejci dolžni sporočati  za vsa žrebeta, rojena na ali po 1. januarju 1992. 
(c)Hiperkalemična periodična paraliza (Hypercalemic Periodic Paralysis – HYPP) – genetski defekt, ki se 
evidentira pri žrebetih, rojenih na ali po 1. januarju 1998. Mišično obolenje, ki ga povzroča podedovan 
genetski defekt, vodi pa k nekontroliranemu krčenju mišic ali skrajni mišični oslabelosti in, v najtežjih 
primerih, lahko vodi v kolaps in/ali smrt. Raziskave so pokazale, da ta genetski defekt obstaja pri 
potomcih žrebca Impressiva, AQHA reg. številka 0767246. 
(1) Na rodovniku žrebet, potomcev žrebca Impressiva ali katerekoli druge linije, ki bi se 
izkazala za prenositelja HYPP, bo natisnjeno naslednje obvestilo:    
»Ta konj ima prednika, za katerega je ugotovljeno, da je nosilec HYPP, po pravilih AQHA označenega 
kot genetski defekt. AQHA priporoča testiranje, ki bi potrdilo prisotnost ali odsotnost tega gena.« (» This 
horse has an ancestor known to carry HYPP, designated under AQHA rules as a genetic defect. AQHA 
recommends testing to confirm presence or absence of this gene.«) 
Ko se pri staršu(ih), potomcu(ih) HYPP linije ugotovi odsotnost gena, se pravi, da so HYPP negativni in 
imajo na rodovniku natisnjeno primerno oznako, zgornje obvestilo (na rodovniku žrebeta-potomca) ni 
potrebno, namesto tega bo natisnjena oznaka »N/N«. Po testiranju prisotnosti gena (pri konju) se 
obvestilo na rodovniku zamenja z oznako »N/N« na zahtevo lastnika in na njegov strošek. 
(2) Obvezno testiranje za HYPP. AQHA zahteva obvezno testiranje žrebet, ki naj bi se 
registrirale tako v rednem rodovniku kot v appendixu (glej 202 (i)), katerih predniki so potomci krvne 
linije, v kateri se prenaša HYPP. Test bo opravljen hkrati s testom za potrditev starševstva. Rezultat bo 
označen na rodovniku, namesto zgoraj omenjenega obvestila. Takšno testiranje ni potrebno, če so 
žrebetovi najbližji predniki bili testirani in je rezultat testa negativen. Žrebe v tem primeru avtomatično 
dobi oznako »N/N« na rodovnik. 
(3)  Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007, bodo vsi potomci žrebca 
Impressive, AQHA reg. št. 0767246 morali opraviti kontrolo starševstva in  HYPP test (glej (c) (2)). 
Žrebe, katerega test bo homozigotno pozitiven na HYPP (H/H), ne bo primeren za registracijo pri AQHA. 
(d)  Bele oznake: konj, ki ima bele oznake (bela dlaka na beli koži) izven katerekoli linije, opisane 
spodaj, bo primeren za registracijo pri AQHA samo, če bo preverjeno starševstvo, (skozi genetski test 
žrebeta, njegovega očeta in mame). Rejci se morajo zavedati, da Ameriški Quarter konj, ne glede na to, 
da je že dolgo priznan, istoveten in  promoviran kot enobarven konj, kljub temu lahko in daje od časa do 
časa potomce z overo paint karakteristikami. Takšne oznake so nekarakteristične za pasmo in se smatrajo 
za nezaželena svojstva. Na rodovniku takšnega konja (katerega bele oznake presegajo linije)  bo 
navedeno naslednje: »Ta konj ima bele označbe, po AQHA pravilih določene kot nezaželene in 
nekarakteristične za pasmo.« »This horse has white markings designated under AQHA rules as an 
undesirable trait and uncharacteristic of the breed.« 
(1) Linija, vzporedna s tlemi, ki poteka nekje čez sredino podlahti, na polovici med laktom 
in sprednjim kolenom.  
(2)  Linija, vzporedna s tlemi, ki poteka približno čez sredino goleni, gledano med zadnjim 
kolenom in skočnim sklepom. 
(3) Linija okoli konjeve glave, takoj za tilnikom in za čeljustjo do grla.  
(4)  V območju, definiranem kot dva inča (cca 5 cm) na vsaki strani linije sredine trebuha, 
od prvih nog do vključno vimena oz genitalij. 
(5) Dodatno je dovoljeno belo znamenje (bela dlaka na svetli koži), katerega bi se dalo 
popolnoma prekriti s krogom premera en inč (cca 2,5 cm), bodisi kot samostojno znamenje nekje na 
telesu ali pa kot sestavni del oznake, kot delček, ki sega preko začrtanih linij dovoljenih belih oznak.  
(6) Površine  bele, roza ali lisaste kože, ki se nahajajo v predelu genitalij, oz. vimena, 
področje pregiba notranjega dela zadnjih nog,  po bedrih vse do repa, ki se ne vidijo, ko konj stoji, se ne 
smatrajo kot bele oznake, opisane v tč. (d) zgoraj. 
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206. POSEBNA REGISTRACIJA 
(a) Izvršilni odbor ima pooblastilo da razglasi primernega za registracijo kot samo plemensko žival 
konja, katerega certifikat o registraciji je bil predhodno razveljavljen, ampak ima, po večinskem mnenju 
Izvršilnega odbora, vidne in pomembne tekmovalne ali plemenske dosežke, in je kot tak vreden 
registracije kot samo plemenska žival, ne glede na to, da ne izpolnjuje vseh pravih zahtev po AQHA 
pravilih, ki bi mu dovoljevala biti registriran. 
(1) »Pomemben tekmovalni ali plemenski dosežek« pomeni, da je konj, preden mu je bil 
certifikat o registraciji razveljavljen, dosegel naziv »AQHA Superior Event Horse« ali da je tak naziv 
dosegel eden ali več njegovih potomcev. 
(2) Izvršilni odbor bo sprejel kot plemensko žival samo tiste konje, ki imajo enega od staršev, 
očeta ali mater, z oštevilčenim certifikatom (registriranim v oštevilčenem delu rodovniške knjige), 
drugega pa (1) ravno tako registriranega ali (2) registriranega v AQHA Novem Appendix registru; ali (3) 
registriranega pri The Jockey Club of North America; ali (4) je preko genetskega testiranja dokazano in s 
tem zadovoljeno zahtevam Izvršilnega odbora, da je glede pedigreja primeren za zgoraj naveden status 
registracije. 
(3) Konj ni primeren za postopke v tem členu če ima katero od v členu 205 naštetih genetskih 
defektov.. 
(b) Lastnik lahko naredi vlogo za razglasitev po tem členu s tem, da plača predpisan znesek in priloži 
fotografije, utemeljene dokaze o poreklu in ostalo oporno dokumentacijo, katero Izvršilni odbor od časa 
do časa lahko zahteva. 
(c) Poravnani morajo biti zneski, navedeni v členu 222. 
207. AVTORIZACIJA 
(a) Ko je lastnik konja firma, ranč, kmetija, klub-združenje, korporacija, fakulteta ali šola, družina ali 
partnerstvo ljudi v sorodstvu ali izven, mora pri AQHA biti registriran obrazec o avtorizaciji, iz katerega 
je razvidno, kdo lahko podpisuje katero zadevo. Pisna avtorizacija je prav tako potrebna, ko individualna 
oseba pooblašča drugo individualno osebo, da podpisuje zadeve v njenem imenu. Obrazec za avtorizacijo 
je na zahtevo na voljo pri AQHA brezplačno. 
(b) Na vseh AQHA dokumentih, razen na prenosu lastništva kot je omejeno v členu 224 (d), bo AQHA 
priznalo podpis kateregakoli skupnih lastnikov, če je le-ta naveden na konjevem veljavnem certifikatu o 
registraciji. Dodatno, AQHA bo priznalo podpis kateregakoli posameznika od  partnerjev, če so osebe v 
partnerstvu na avtorizacijskem obrazcu navedene kot posamezniki. 
(c) V primeru da gre za mladoletnika, mlajšega od 18 let, AQHA zahteva izjavo skrbnika ali starša, v 
kateri navaja rojstni dan otroka in imenuje osebo(e), ki bo(do) podpisoval(e) v imenu mladoletnika. 
(d) Ko lastnik konja umre, mora prejeti AQHA pravno dokumentacijo, v kateri je naveden imenovan 
zastopnik ali zakoniti naslednik (testament ali sodni nalog o upravi zapuščine ali podobno) in katero 
spremlja originalno potrdilo o pristnosti ali pečat zapuščinskega sodišča. V primeru da ni overjenega 
prepisa oporoke, je potrebno dostaviti izjavo o dedovanju, izpolnjeno s strani dedičev in overjeno pri 
notarju. Obrazci izjav o dedovanju so brezplačno na voljo pri AQHA. 
(e) Pooblastilo zastopniku se lahko prekliče s pisno prijavo registriranega lastnika ali najemnika. Tak 
preklic stopi v veljavo z dnem, ko prispe na AQHA. 
(f) Ko pooblastilo odobri najemnik, pooblastilo velja tako dolgo, dokler je veljavna najemna pogodba 
oziroma dokler AQHA ne prejme preklica pooblastila. 
208. POROČILO O PRIPUSTU – STALLION BREEDING REPORT (SBR) 
(a)  Lastnik, zastopnik ali najemnik vsakega Ameriškega Quarter žrebca mora narediti pisno poročilo, 
na katerem navede imena, reg. številke in datume pripustov za vse Quarter in polnokrvne (TB) kobile, ki 
so bile v tekočem letu pripuščene pod zadevnega žrebca pred 30. novembrom; lastnik, zastopnik ali 
najemnik vsakega polnokrvnega (TB) žrebca mora narediti pisno poročilo, na katerem navede imena, reg. 
številke in datume pripustov za vse Ameriške Quarter kobile, ki so bile v tekočem letu pripuščene pod 
zadevnega žrebca pred 30. novembrom pripustnega leta. Takšno poročilo mora biti oddano na pošto 
oziroma dostavljeno na AQHA na ali pred 30. novembrom. Priloženo mora biti plačilo, glede na čl. 222. 
Dodatno se zahteva plačilo 30$ za poročila, oddana po 30. novembru v plemenilni sezoni. 
(b)  Poročilo mora vključevati kobile, katerih lastnik je hkrati tudi lastnik žrebca kot tudi vse ostale 
kobile. Kobile, oplojene s transportiranim ohlajenim ali zmrznjenim semenom morajo biti označene na 
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poročilu. Obrazec poročila o pripustih dobi lastnik žrebca zastonj na AQHA, lahko pa se izpolni tudi na 
spletni strani www.aqha.com.  
(c) Osebe, ki posedujejo dovoljenje za pravico do uporabe semena (glej člen 209) morajo izpolniti 
poročilo o pripustu ali dodatno poročilo o pripustu in navesti seznam kobil, ki so bile oplojene s 
shranjenim semenom do 30. novembra ter plačati znesek, določen v členu 222. Če je poročilo izpolnjeno 
po 30. novembru, se dodatno obračuna znesek 30$ zamudnine. 
(d)  V kolikor lastnik oz. najemnik žrebca ne potrdita drugače, se lahko glede na pripustni list registrira 
samo eno žrebe na kobilo. Da bi se jih lahko registriralo več, mora biti kobila na pripustnem listu 
navedena tolikokrat (skupaj z datumi pripustov), koliko se pričakuje žrebet za registracijo. Plačati je treba 
predpisan znesek za vsako navedbo kobile, kot je navedeno v členu 222 in upoštevati rok, naveden v 
členu 208 (a). 
(e)  Trideset (30) dni mora miniti med pripuščanjem kobile pod dva različna žrebca, da bi bilo žrebe 
primerno za registracijo. Glej čl. 202 (i)(6). 
(f) Če je žrebec, za katerega se pripustni list izpolnjuje, polnokrvnjak (TB), mora biti v AQHA 
dokumentaciji: fotokopija obeh strani rodovnika za polnokrvnjaka, izdana s strani The Jockey Club of 
North America, ali kateregakoli registra polnokrvnjakov, priznanega s strani The Jockey Club of North 
America (v Sloveniji izda to potrdilo RSSK), iz dokumentacije mora biti razvidno lastništvo nad konjem, 
priložene morajo biti fotografije, iz katerih so jasno razvidne bele oznake kot zahteva čl. 202 (c).  
(g) Plačan mora biti znesek v skladu s čl. 222. 
209. UMETNO OSEMENJEVANJE, OHLAJENO TRANSPORTIRANO SEME IN 
ZAMRZNJENO SEME (celoten postopek opisan v izvirniku 
nahttp://www.aqha.com/en/Resources.aspx ) 
210. GENETSKO TESTIRANJE 
(a) Če obstaja upravičen razlog za dvom o starših žrebeta, lahko Izvršilni odbor AQHA zahteva 
genetski test za žrebe in oba starša, plačnika stroškov določi izvršni odbor. Rezultati testiranja, skupaj z 
drugimi informacijami, ki so na voljo, se vzamejo v obzir in so podlaga za odločitev Izvršilnega odbora,  
ali se prizna žrebetovo poreklo. Takšno genetsko testiranje lahko opravi le organizacija, ki je odobrena s 
strani AQHA. 
(b) Lastnik ali najemnik žrebca, ki pripusti eno ali več kobil po 1. januarju 1998, mora na svoj strošek 
opraviti pregled žrebčevega DNA tipa, po postopku, predpisanem s strani AQHA in v laboratoriju, 
priznanem s strani AQHA. Ne zahteva se prisotnost AQHA  predstavnika ob jemanju vzorca. Ko je 
genetski tip zabeležen v AQHA dokumentaciji, testiranja ni potrebno ponavljati letno, razen če to zahteva 
AQHA. Genetski zapis mora biti zaveden v dokumentaciji AQHA preden se registrira žrebe kot potomec 
zadevnega žrebca in kobile, zajete v  točki (c) spodaj. 
(c)  Pri AQHA mora biti dokumentiran genetski zapis vsake kobile, rojene na 1. januar 1989 ali kasneje, 
preden se lahko registrira njeno žrebe. 
(d) Priloženo mora biti ustrezno  plačilo, glej čl. 222. 
(e) Nanaša se tudi na čl. 202 (i), 209 (e), 212 (a)(2) in 304(c). 
211. REJEC IN CERTIFIKAT REJCA 
(a) Rejec konja je lastnik kobile v času žrebitve, razen če je kobila dana v najem in je le-ta uradno 
evidentiran pri AQHA in je s tem na rodovniku kot rejec naveden najemnik kobile. Ko je vsajen 
zamrznjen embrijo, je kot rejec naveden kupec potrdila o pravici do zamrznjenega embrija. 
(b) Vlogo za registracijo (Registration application) mora spremljati izpolnjen certifikat rejca, podpisan  
s strani uradnega lastnika žrebca in uradnega lastnika kobile, z naslednjimi izjemami: Ko se za 
registracijo žreberta uporabi pravilno podpisano potrdilo o pravici do uporabe zamrznjenega embrija, se 
ne potrebuje dodaten certifikat rejca. Zahteve iz certifikata rejca so izpolnjene ob izpolnitvi vloge za 
nakup pravice do zamrznjenega embrija. 
(1) Če je žrebec ali kobila v najemu, se prizna podpis najemnika na certifikatu rejca. 
(2) Če je za določenega konja v dokumentaciji AQHA pooblastilo zastopniku, prizna AQHA 
podpis zastopnika. 
(3) Če je ena oseba, kmetija, podjetje ipd. lastnik žrebca in kobile, se certifikat rejca ne zahteva. 
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(4) Ko se za registracijo žrebeta uporablja potrdilo o pravici do uporabe semena, bo AQHA  
zahtevalo samo podpis lastnika pravice na potrdilu, s katerim potrdi, da je bila izvedena oskrba s 
semenom žrebca. Lastnik kobile ob času žrebitve mora podpisati certifikat rejca na vlogi za registracijo. 
(c) Vse vloge za registracijo za žrebe, katerega mati je bila oplojena s pomočjo ohlajenega ali 
zamrznjenega semena, mora spremljati Transported Semen Breeders Certificate, kot to zahteva čl. 209 (f). 
Omenjeni certifikat je na dobavljiv brezplačno, na zahtevo lastnika žrebca. 
(d) Spreminjanje podatkov na certifikatu rejca bo povod za preverjanje pristnosti. 
(e) AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov konja, če so le-ti navedeni na certifikatu o 
registraciji. Za konje, ki so dani v najem in je le-ta evidentiran pri AQHA, lahko certifikat rejca podpiše 
najemnik ali njegov pooblaščen zastopnik. 
212. PRENOS EMBRIJA/GAMETE  
(celoten postopek opisan v izvirniku na http://www.aqha.com/en/Resources.aspx) 
213. STAROST KONJA 
(a) Starost konja se avtomatsko računa na osnovi koledarskega leta, začenši s 1. januarjem leta rojstva. 
Tako je žrebe (weanling – »odstavljenček«) do konca koledarskega leta v letu svojega rojstva in letnik 
skozi celo koledarsko leto po letu rojstva, ne glede na to, kdaj v letu se je rodil. Na primer, konj, rojen 
kadarkoli v letu 2003 se smatra, da je star eno leto 1. januarja 2004 in dve leti 1. januarja 2005. 
(b) Konj ni primeren za sodelovanje na AQHA-odobrenih tekmovanjih, če njegova starost, določena po 
zobeh, ne odgovarja starosti, ki je navedena na certifikatu o registraciji. Takšno določanje starosti se 
opravi  v skladu z veljavnim »Official Guide for Determining the Age of the Horse«, povzetim po 
American Association of Equine Practitioners.  
(1) Vsak razstavljalec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja ali racing stevarda, 
dovolil takšen pregled, ki ga opravi predstavnik AQHA in/ali licenciran veterinar. Zavračanje privolitve v 
postopek bo osnova za takojšnjo diskvalifikacijo konja iz AQHA-prireditve, ki je v teku in vseh 
nadaljnjih AQHA tekmovanj in bo osnova za suspendiranje AQHA članstva. 
(2) Če takšen pregled pokaže, da konjeva starost ne odgovarja datumu rojstva na certifikatu o 
registraciji, mora takšen pregled predstaviti zadovoljive dokaze, da je konjeva starost na certifikatu o 
registraciji napačna. Konj je avtomatično suspendiran udeležbe na AQHA tekmovanju, ki je v teku in na 
bodočih AQHA tekmovanjih dokler ne bo izvedeno zaslišanje pred Izvršilnim odborom. 
(3) Razstavljalec, lastnik ali trener bo, na zahtevo AQHA, show managerja ali racing stevarda, 
predložil konjev certifikat o registraciji stranki, ki ga zahteva, le-ta pa ga bo nemudoma posredovala, 
skupaj s pisno izjavo osebe, ki je vršila pregled, AQHA Izvršilnemu podpredsedniku. 
(4) Na kraju in ob času, določenem s strani Izvršilnega odbora, se bo izvedlo zaslišanje, kjer bo konjev 
registrirani lastnik in/ali rejec predstavil zadovoljive dokaze, ki bodo podkrepili podatke o datumu 
žrebitve na certifikatu o registraciji. V kolikor so dokazi pomanjkljivi, lahko Izvršilni odbor razveljavi 
konjevo registracijo in sproži primerne postopke proti vpleteni osebi ali  osebam. 
(5) Če je poreklo konja potrjeno, ostane pa dvom o starosti, lahko Izvršilni odbor zapove zapis na 
certifikatu o registraciji, s katerim se konju dovoljuje uporaba za rejske namene, prepove pa se mu 
udeležba na odobrenih tekmovanjih. 
214. IMENOVANJE KONJA 
Vsak konj, za katerega se vloži zahtevek za registracijo, mora dobiti ime, sprejemljivo za AQHA.  
(a) Ime ne sme presegati 20 znakov, skupaj s črkami, številkami in presledki. 
(b) Rimske številke v imenu niso dovoljene. Arabske številke so dovoljene kot pripona oz. dodatek, če 
so ločene od ostalega imena.  
(c) Ločila niso dovoljena. 
(d) Ime se lahko ponovno uporabi, če so vsi naslednji kriteriji izpolnjeni. Konj, katerega originalno ime 
se želi znova uporabiti: 
(1) mora biti po AQHA evidencah mrtev; 
(2) nima rezultatov iz tekmovanj (iz dirk ali tekem); 
(3) nima potomcev z rezultati iz tekmovanj (iz dirk ali tekem); 
(4) ni prejel nikakršnih AQHA nagrad za posebne dosežke ali priznanj AQHA podružnic, ki bi bile 
zabeležene v AQHA evidencah; in 
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(5) nima podmladka oz. potomcev, mlajših od 10 let starosti, niti nikogar, ki bi imel rezultate s 
tekmovanj (iz dirk ali tekem), niti kakršnihkoli AQHA nagrad za posebne dosežke ali priznanj AQHA 
podružnic, ki bi bile zabeležene v AQHA evidencah kot nagrade. 
(e) Po izpopolnitvi računalniških programov bo možno rezervirati ime za dobo enega (1) leta od dne, ko 
AQHA prejme pisno zahtevo za rezervacijo in nepovratno plačilo, določeno v členu 222. Če se ime v tem 
času ne uporabi, bo sproščeno brez predhodnega obvestila s strani AQHA, razen če je, pred iztekom roka, 
ime še enkrat rezervirano za eno (1) leto, po proceduri, navedeni zgoraj.  
215. SPREMEMBA KONJEVEGA IMENA 
Ime konja je možno spremeniti na podlagi prejema sprejemljivega predloga imena, certifikata o 
registraciji  in potrdila o plačilu, kot je navedeno v čl. 222, razen če: 
(a) je konj  že tekmoval na AQHA tekmovanjih ali posebnih prireditvah; 
(b) je že štartal v priznani dirki; 
(c) je že prejel priznanja s strani AQHA priznanih organizacij (special achievement recognition, čl. 
440); 
(d) je zaslužil denarno nagrado ali nagrado na AQHA podružničnih tekmovanjih in ima zabeleženo v 
registru. 
216. KASTRAT – STERILIZIRANA  KOBILA 
Ko je žrebec kastriran oz. kobila sterilizirana, je le-to treba nemudoma sporočiti AQHA. 
(a) To se naredi tako, da se AQHA pošlje certifikat o registraciji in izjava lastnika z navedbo datuma 
kastracije oz. sterilizacije. AQHA bo spremenilo podatke na certifikatu o registraciji brezplačno in ga 
vrnila lastniku. 
(b)  Za konje na dirkališčih ...(celoten postopek opisan v izvirniku na 
http://www.aqha.com/en/Resources.aspx) 
217. BRAZGOTINE IN ŽIGI 
Vse brazgotine, žigi in tetoviranja, ki se pojavijo na konju morajo biti označena tudi v certifikatu o 
registraciji. 
(a) Žigi, brazgotine ali identifikacijske tetovaže, ki niso vnešene v certifikat o registraciji, bodo dodane 
s strani AQHA brezplačno, če lastnik konja dostavi certifikat o registraciji, skico z obliko in lokacijo žiga 
ali brazgotine ter datumom poškodbe oz. žigosanja, če je znan; ali lokacijo in opis tetovaže. 
(b) Za bele dlake, ki se pojavijo na brazgotinastem tkivu, na področjih, kjer je bil konj prej pokrit s 
temnimi dlakami, se ravna v smislu čl. 219 (b) in (d). 
218. CERTIFIKAT O RE-REGISTRACIJI 
Certifikat o re-registraciji se izda z namenom spremembe navedb o očetu, materi ali letu rojstva žrebeta.     
(a) Za izdajo certifikata o re-registraciji je potrebno ponovno izpolniti vlogo za registracijo, spremljati 
jo mora certifikat rejca, poročilo o pripustu in pri notarju overjena izjava lastnika (ali najemnika ali 
zastopnika) kobile v času žrebitve, kjer mora biti detajlno opisano, zakaj je bil zadevni konj napačno 
registriran. Dodatno, če se spremeni letnica rojstva  na zgodnejše leto, je potrebno plačati tudi razliko v 
znesku registracije. Na AQHA je potrebno dostaviti tudi originalni certifikat o registraciji, preden se izda 
certifikat o re-registraciji. 
(b) Ko se pravilno starševstvo ugotovi preko genetskega testiranja, lahko Izvršilni odbor, v interesu 
pravice in nepristranosti do nedolžne tretje stranke, avtorizira re-registracijo brez nove vloge za 
registracijo, certifikata rejca in/ali pripustnega lista, če jih je, glede na določene okoliščine, nesmiselno 
zahtevati. 
(c) Priloženo mora biti ustrezno  plačilo, glej čl. 222. 
219. POPRAVLJANJE CERTIFIKATA O REGISTRACIJI  (RODOVNIKA) 
(a) Certifikat o registraciji bi moral korektno opisovati konja, za katerega je bil izdan. Lastnik je 
odgovoren in dolžan takoj sporočiti kakršnokoli nedoslednost ali napako na certifikatu o registraciji in ga 
vrniti AQHA v korekcijo. Certifikat se lahko prekliče, če predhodni pregled pokaže, da certifikat ne 
opisuje konja, za katerega je bil izdan, pod pogojem, da je bilo lastniku najmanj 15 dni prej dano 
obvestilo o zaslišanju. 
(b) Popravljen certifikat je izdan z namenom spremembe barve, oznak, spola (moškega v žensko ali 
obratno) ali meseca žrebitve; iz kastrata v žrebca, izbrisa brazgotin ali žigov, ki so bili predhodno 
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navedeni na certifikatu; ali korekcija datuma prenosa lastništva. AQHA mora prejeti originalni certifikat o 
registraciji preden izda popravljen certifikat. 
(c) Brezplačen popravek certifikata se lahko izvede do konca 12. meseca po konjevem datumu žrebitve 
ali šest mesecev od datuma izdaje certifikata o registraciji, katerokoli je kasneje. 
(d) Popravek originalnega certifikata o registraciji lahko izvede trenutni lastnik ali njegov zastopnik, ki 
izpolni zapriseženo izjavo, overjeno pri notarju in izpolnjeno v vseh pogledih, na obrazcu, ki ga pošlje 
AQHA. Takšno zapriseženo izjavo morajo poleg zneska, navedenega v členu 222,  spremljati tudi štiri 
fotografije celega konja, slikano iz obeh strani, spredaj in zadaj. 
(e) Ko bi bilo potrebno narediti veliko oz. pomembno spremembo v opisu konja, se lahko zahteva 
nedvoumna identifikacija, če konj ni več v lasti originalnega lastnika (lastnika kobile v času žrebitve). 
Takšna nedvoumna identifikacija zahteva ročno napisano potrditev in podpis na fotografijah konja (na 
katerih se jasno vidijo oznake konja) s strani originalnega lastnika ali njegovega zastopnika, v kateri 
izjavlja, da je konj na fotografiji zadevni konj. 
(f) Če vloga je za popravek certifikata protislovna oz. vsebuje neskladja, ki vzbujajo dvom o identiteti 
konja, se lahko zahteva inšpekcija. 
(g) Če se certifikat o registraciji dostavi na AQHA z namenom korekcije, pa ga ne spremlja pravilna 
dokumentacija, ki bi zadovoljevala pogojem za izdajo popravljenega certifikata, bo certifikat o registraciji 
zadržan na AQHA vse dokler ni korekcija opravljena in se lahko izda nov certifikat o registraciji. 
(h) Če je konj še vedno v lastništvu stranke, ki je prva vložila vlogo za registracijo konja, popravek za 
spremembo barve lahko vloži edino trenutni lastnik ali njegov zastopnik, izpolniti mora izjavo, podpisano 
s strani obe strank, lastnika ali njegovega zastopnika in lastnika konjeve matere v času žrebitve, če sta to 
dve različni stranki. Takšno izjavo mora spremljati ustrezno plačilo, kot je navedeno v členu 222 in 
obstoječi certifikat o registraciji. 
(i) Da bi se popravil datum prenosa lastništva, zabeleženega pri AQHA, mora AQHA prejeti podpisani 
izjavi obeh, kupca in prodajalca glede prenosa lastništva, ki bi moral biti popravljen, z navedbo 
pravilnega datuma, konjev certifikat o registraciji in plačilo, kot je navedeno v členu 222. Po preudarku 
AQHA  in v interesu pravičnosti se lahko datum prenosa popravi na pisni izjavi tako kupca kot 
prodajalca. 
220. DVOJNIK CERTIFIKATA O REGISTRACIJI 
Dvojnik certifikata o registraciji je nov certifikat o registraciji, izdan, ko je original izgubljen ali uničen. 
Izda se, ko se AQHA predloži primeren dokaz o izgubi ali uničenju in pravilna identifikacija konja. 
(a) Zaradi upoštevanja možnosti neprostovoljnega prenosa lastništva, vključno, a ne omejeno na 
odločitve sodišča ali hlevarjeve pravice do zaplembe premoženja, ko se zadovoljivo dokaže, da prejšnji 
lastnik  ni na voljo oz. ne more potrditi preko izjave kje približno bi se nahajal originalni certifikat, ali ne 
želi izvršiti odločitve sodišča ter dostaviti originalnega certifikata za prenos lastništva, se lahko AQHA 
odloči, v interesu pravičnosti, da se odpove izjavi prejšnjega lastnika in se trenutnemu lastniku omogoči 
izdaja dvojnika certifikata. 
(b) AQHA lahko izda dvojnik certifikata o registraciji po tem, ko trenutni lastnik ali njegov zastopnik 
izpolni primerno izjavo, overjeno pri notarju, v kateri navaja okoliščine, v katerih se je originalni 
certifikat izgubil ali uničil, ter plača predpisan znesek, kot je navedeno v členu 222. Takšno izjavo morajo 
spremljati štiri fotografije celega konja, z vseh štirih strani. 
(c) Če trenutni, dejanski lastnik ni v registru AQHA zabeležen kot uradni lastnik, mora dodatno 
AQHA dostaviti pisno izjavo zadnjega lastnika, da bi pridobil dvojnik certifikata. Taka izjava mora 
vsebovati opis okoliščin pri prenosu lastništva in identiteto osebe, kateri je bil dostavljen certifikat o 
registraciji. 
(d) Če je bil certifikat izgubljen pri trenerju ali uradniku na dirkah, mora vlogo za izdajo dvojnika 
spremljati tudi pisna izjava takšne osebe. 
(e) Če vloga za izdajo dvojnika certifikata vsebuje protislovja ali neskladja, ki vzbujajo dvom o 
identiteti konja, lahko AQHA zahteva inšpekcijo. 
(f) Za izdajo dvojnika certifikata o registraciji, ko lastnik, zabeležen na certifikatu, ali njegov 
zastopnik ne moreta biti locirana, da bi izpolnila izjavo, po vseh razumnih naporih s strani dejanskega  
lastnika in potem AQHA, se potrebuje naslednje: 
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(1) Pravilno izpolnjen in podpisan prenos lastništva ali sprejemljiv račun pri prodaji konja, iz 
česar se da razbrati vse spremembe lastništva od prejšnjega lastnika, zabeleženega na certifikatu. 
(2) Notarsko overjena izjava, podpisana s strani vseh strank, ki so v svoji lasti imele originalen 
certifikat o registraciji po prejšnjem lastniku (zabeleženem na certifikatu). 
(3) Podpisana izjava trenutnega lastnika, v kateri detajlno pojasnjuje svoje poskuse in napore pri 
iskanju prejšnjega lastnika (zabeleženega na certifikatu) 
(4) Štiri veljavne – nove fotografije konja, na katerih je viden cel, iz vseh štirih strani. 
(5) Plačilo zneska, določenega v členu 222. 
(6) Fotografija celega konja z ročno vpisanim zaznamkom – identifikacijo konja s strani lastnika 
konjeve matere ob času žrebitve. 
221. NADOMESTNI CERTIFIKAT O REGISTRACIJI 
Nadomestni certifikat je novi certifikat o registraciji, izdan ko originalni certifikat obstaja a je v zelo 
slabem stanju. Na AQHA se pošlje originalni certifikat o registraciji skupaj s plačilom za nadomestni 
certifikat (čl. 222), preden se lahko slednji izda. 
222. IZVLEČEK CENIKA  
Storitve so plačljive samo v USD (ameriških dolarjih). Zneski se poravnajo preden se izvede želena 
storitev. Ker se cene občasno spreminjajo, je aktualen cenik objavljen na spletni strani PRO 
(www.siqha.si).  
224. PRENOS LASTNIŠTVA – TRANSFER. Vsak prenos lastništva nad registriranim konjem naj bi 
bil evidentiran pri AQHA. (Navodilo za izpolnjevanje na koncu Pravilnika) 
(a) Stranka, ki je po čl. 224 (f)(1) odgovorna, mora predložiti vso dokumentacijo AQHA nemudoma po 
nakupu, da se lahko zagotovi takojšen prenos lastnišva in zmanjša možnost izgube ali rodovnika ali 
prenosa (transferja), s tem se zmanjšajo tudi možnosti komplikacij, zaradi katerih bi bilo sčasoma 
nemogoče izvesti prenos lastništva. 
(b) Če sta certifikat o registraciji in prenos lastništva dostavljena na AQHA brez zadostnih podatkov, bo 
AQHA certifikat o registraciji zadržalo, dokler ne prejme nazaj pravilno izpolnjen prenos lastništva. 
(c) Da se zabeleži prenos lastništva, mora odgovorna stranka AQHA predložiti: 
(1) certifikat o registraciji (Registration certificate) konja; 
(2) AQHA obrazec prenos lastništva (Transfer report) pravilno izpolnjen in podpisan s strani 
zadnjega uradnega lastnika (navedenega na certifikatu o registraciji oz. v AQHA evidencah) 
(3) predpisan znesek, ceno prepisa, kot je navedeno v čl. 222, status kupca (član-nečlan) pa 
določa višino tega zneska. 
(d) AQHA bo priznalo podpis katerega koli od solastnikov-skupnih lastnikov konja na prenosu 
lastništva, če je le-ta naveden na rodovniku kot trenutni lastnik oz. solastnik, razen v primeru, če gre za 
prenos iz skupnega lastništva na ime enega od lastnikov, kjer se zahtevajo podpisi vseh solastnikov konja. 
Dodatno, AQHA bo priznalo podpis kateregakoli  družabnika, ko je kot lastnik konja registrirano 
družabništvo. Če tak postopek ni dovoljen oziroma je drugače omejen, morajo solastniki ali družabniki 
obvestiti AQHA s pisnim sporazumom (posebnim obrazcem), kjer so navedeni pogoji, ime konja in 
registracijska številka in podpisani vsi solastniki oziroma družabniki. 
(e) Ko je podpisana avtorizacija -pooblastilo registrirano pri AQHA (na obrazcu, ki ga pošlje AQHA na 
zahtevo), bo AQHA sprejelo podpis zastopnika kot zadovoljiv za zaključek prenosa lastništva. Pisno 
pooblastilo mora biti podpisano tako s strani lastnika  konja, ki je specificiran na pooblastilu kot tudi 
zastopnika, pooblaščenega za podpis prenosa lastništva. 
(f)  
(1) ODGOVORNOST PRODAJALCA: Uradni lastnik konja (naveden na certifikatu o 
registraciji) v času prodaje je odgovoren za izpolnitev prenosa lastništva v celoti in za njegovo dostavo 
AQHA. Prodajalec mora na prenosu lastništva navesti pravilno ime in registracijsko številko konja, datum 
prodaje, ime in naslov kupca ter svoje podatke in podpis. Prodajalec mora nemudoma dostaviti vso 
dokumentacijo na AQHA. Plačilo prenosa je stvar osebnega dogovora med kupcem in prodajalcem, mora 
pa spremljati dokumentacijo. 
(2) Avkcija (celoten postopek opisan v izvirniku na 
http://www.aqha.com/en/Resources.aspx) 
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(3) Avtomatično suspendiranje: V primeru kršenja dolžnosti prodajalca, čl. 224 (f)(1), v 
roku 15 dni po obvestilu o namernem dejanju glede kršenja prodajalčevih odgovornosti, ne glede ali gre 
za direktno prodajo ali avkcijo, lahko izvršilni podpredsednik AQHA avtomatično suspendira člana in mu 
odreče privilegije članstva v AQHA oziroma mu odreče privilegije nečlana AQHA. Takšna sankcija se bo 
zaključila na podlagi popolne kooperativnosti sankcionirane osebe. 
(g) Kakršna koli sprememba ali brisanje, črtanje ali dodajanje na izpolnjenem prenosu lastništva bo 
povod za preverjanje pristnosti. 
 
(h) Lastništvo konja na dirkališču (celoten postopek opisan v izvirniku na 
http://www.aqha.com/en/Resources.aspx) 
(i)  
225. NAJEM 
(a) Da bi se najem konja priznal pri AQHA, je treba pisno obvestilo o najemu vložiti pri AQHA, 
podpisano s strani uradno zavedenega lastnika kot najemodajalca in najemnika. Obvestilo mora vsebovati 
datum začetka najema in čas najema, ki pa ne sme biti daljši od treh let. Da bi po tem času najem še 
vedno bil veljaven, je treba postopek ponoviti. Če je najem krajši, se mora na obvestilu navesti tudi konec 
najema. Prenehanje najema pred iztekom roka se javi AQHA s pisnim obvestilom, kjer se navede 
zaključek najema, in podpisom najemodajalca in najemnika, ali pa s pravilno izpolnjenim prenosom 
lastništva (Transfer Report), kjer se prikaže sprememba lastništva iz najemodajalca na najemnika, 
podpisanim s strani lastnika konja/najemodajalca. Za zaključek najema se ne obračunajo dodatni stroški, 
pa naj gre za redni ali predčasni zaključek. 
(b) Postopki in terjatve proti najemniku glede omejitev pri lastninskih pravicah do konja so izključna 
odgovornost najemodajalca. 
(c) Prenos lastništva v dirkah (celoten postopek opisan v izvirniku na 
http://www.aqha.com/en/Resources.aspx) 
(d) Skozi trajanje dogovorjenih pogojev najema  AQHA ne bo zabeležil  naknadnih sprememb v 
lastništvu vse dokler najem ni končan. Samo najemnik ali njegov zastopnik je pooblaščen za 
podpisovanje certifikata rejca, poročila o pripustih ali vloge za registracijo za žrebeta, potomce najetih 
konjev. 
(e)  Priloženo mora biti ustrezno  plačilo, glej čl. 222. 
226. SMRT KONJA ALI KONJ PRODAN BREZ DOKUMENTACIJE 
(a) Ko katerikoli registriran konj umre ali je evtanaziran, lastnik obvesti AQHA in preda certifikat o 
registraciji AQHA zaradi zabeležke. Certifikat o registraciji se spremeni tako, da se vpiše datum konjeve 
smrti in se vrne lastniku, razen če je AQHA naročeno drugače. 
(b) Ko po AQHA registru konj dočaka 25 let, števši preko 1. januarja leta njegove žrebitve, se 
predvideva, da ni več živ. AQHA avtomatsko odstrani konja iz seznama živečih konj in potomci, spočeti 
po tem datumu,  se ne morejo več registrirati, niti zadevni konj ne more več nastopati v AQHA odobrenih 
tekmovanjih, v kolikor lastnik ne potrdi, da je konj še živ. V postopku verifikacije se lahko zahtevajo 
barvne fotografije, na katerih se vidi cel konj in pisna izjava lastnika, katero se sme zahtevati vsako leto. 
227. KONJI, KI  NISO PRIMERNI ZA REGISTRACIJO 
(a) Konji kot produkt kakršnega koli kloniranja niso primerni za registracijo. Kloniranje se definira kot 
kakršna koli metoda, s katero se genetski zapis neoplojenega jajčeca ali embrija odstrani in nadomesti z 
genetskim zapisom, vzetim iz drugega organizma, ali doda ali kakorkoli modificira z namenom proizvesti 
živo žrebe. 
(b) Potomec, katerega oba starša (oče in mati) sta registrirana v Apendixu. 
(c) Potomec, katerega en starš je registriran v Apendixu, drug pa je polnokrvnjak (TB). 
(d) Certifikat o registraciji (Registration certificate) katerega koli konja, ki ima bele oznake izven 
predpisanih linij, opisanih v tč. 205 (d), je lahko predmet razveljavitve, v kolikor na vlogi za izdajo 
rodovnika (Registration application) oznake niso točno navedene oziroma so prikazane napačno od 
konjevih dejanskih oznak in je nemogoče izvesti preverjanje starševstva (parentage verifying), kot se 
zahteva v tč. 202 (i)(7) in 205 (d). 
(e) Začenši z žrebeti, rojenimi na ali po 1. januarju 2007: vsako žrebe, ki bo homozigotno pozitivno na 
HYPP (H/H) ne bo primerno za registracijo. 
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228. BARVE 
Opis barv Ameriškega Quarter konja (v oklepaju naveden slovenski naziv barve se lahko razlikuje od 
prostega prevoda ameriškega naziva, ker je določen glede na genetski zapis barve): 
(a) BAY: (kostanjeva) barva telesa v odtenkih od svetlo rjave, preko rdeče do rdečkasto rjave, griva in 
rep sta črna, ponavadi je črn tudi spodnji del nog. 
(b) BLACK: (vrana) barva telesa je resnično črna, brez svetlejših lis; črna sta tudi griva in rep, prav tako 
tudi noge. 
(c) BROWN: (rjava) barva telesa rjava ali celo črna s svetlejšimi lisami okrog nosnic, oči, v predelu 
boka in po notranji strani zgornjega dela nog; spodnji del nog je črn, prav tako sta črna griva in rep. 
(d) SORREL: (lisjačja) ima rdečkasto ali bakreno rdečo dlako po telesu, griva in rep sta ponavadi enake 
barve, lahko pa tudi rumenkasto do jantarjeve (flaxen) barve. 
(e) CHESTNUT: (temna lisjačja) barva telesa je temno rdeča ali rjasto rdeča, enako griva in rep, lahko 
pa sta tudi obarvana rumenkasto do jantarjevo rjavo. 
(f) DUN: (plavkasta) barva telesa je jantarjeva do zlata, griva in rep sta črna oz. temno rjava, čez hrbet 
se mu (od vihra do korena repa) vleče temna črta, pojavljajo se tudi zebraste črte po nogah in prečna črta 
na vihru. 
(g) RED DUN: (rdeča plavkasta) barva telesa je jantarjeva ali rdečkasta (barva mesa – flesh), griva in 
rep sta rdečkasta do rdeča, svetlorumena, bela ali mešana, črta čez hrbet je temno rdeče barve, prav tako 
se pojavljajo zebraste črte po nogah in prečna črta čez viher. 
(h) GRULLO: (sivo plavkasta) barva telesa je dimasta oz. mišje siva (ne mešanice belih in črnih dlak, 
vsaka dlaka je mišje sive barve), griva in rep sta ponavadi črna, prav tako spodnji del nog, čez hrbet se 
jim ponavadi vleče črna črta (dorsal stripe). 
(i) BUCKSKIN: ( … ) dlaka telesa je v odtenkih rumenkaste (jantarjeve) do zlate, črn je tako spodnji 
del nog kot tudi griva in rep, tipični buckskin nima temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa. 
(j) PALOMINO: (izabela) barva telesa je zlatorumena, griva in rep pa sta bela, tipični palomino nima 
temne, črne črte, ki teče od vihra do korena repa. 
(k) GRAY: (siva)  je barvna mešanica belih dlak z vsemi ostalimi, v mladosti gre za enobarvne ali skoraj 
enobarvne konje,  ki z leti »posvetlijo« oz. posivijo, ker se pojavi več belih dlak. 
(l) RED ROAN: (lisjačja serasta) ima bolj ali manj enakomerno mešanico belih in rdečih dlak po 
večini telesa, ponavadi so glava in spodnji del nog temnejše barve. Griva in rep sta rdeče ali rumeno do 
jantarjeve barve.  
(m)BLUE ROAN: (vranje serasta) je enakomerna barvna mešanica belih in črnih dlak po večini telesa, 
večinoma so glava in spodnji del nog temnejše barve, tu in tam se lahko med dlakami pojavi tudi kakšna 
rdeča. 
(n) BAY ROAN: (kostanjeva serasta) ima bolj ali manj enakomerno mešanico belih in rdečih dlak po 
večini telesa, glava je temnejša, večinoma rdeča, ponavadi se tu in tam pojavi kakšna črna dlaka, griva in 
rep, pa tudi spodnji del nog so črni. 
(o) CREMELLO: ima svetlo (ali roza) kožo kot podlago za belo ali kremasto dlako, oči so modre. 
(p) PERLINO: ima svetlo (ali rožnato) kožo, dlaka je bela ali krem barve, oči modre, griva, rep in 
spodnji del nog pa je za odtenek temnejši od barve dlake po telesu. 
(q) WHITE: (bela) barva telesa bela, koža je rožnata, oči so ponavadi temne; na koži se lahko najdejo 
manjše črne lise, katere ponavadi ne spremlja obarvana dlaka. Nekateri konji pa so lahko tudi pisani 
(mnogobarvni), kar pomeni, da imajo po telesu zaplate obarvane dlake, ponavadi mešane z belimi. 
229. OZNAKE. Opisi oznak: 
(a) SNIP: (liska) kakršna koli bela oznaka med nosnicama. 
(b) STAR: (zvezda) kakršna koli oznaka na čelu. 
(c) STRIP: (ozka lisa) ozka oznaka, ki se razteza vertikalno v področju med čelom in nosnicama. 
(d) BLAZE: (lisa) vertikalna oznaka srednje enakomerne širine, ki se razteza po dolžini obraza. 
(e) STAR AND STRIP: oznaka na čelu in ozka oznaka (STRIP) do vrha nosa. STRIP ni nujno 
podaljšek STAR (nista nujno povezani oznaki). 
(f) STAR, STRIP AND SNIP: oznaka na čelu in ozka oznaka (STRIP) do vrha nosa z razširjenjem med 
nosnicama. Oznake so lahko povezane. 



REJSKI PROGRAM ZA PASMO AMERIŠKI QUARTER KONJ 
DPO VF in SIQHA  

Avtor programa: J. Rus, SIQHA  26 

(g) BALD FACE: (belo obličje) zelo široka bela oznaka, ki je lahko razširjena okoli oči, na zgornjo 
ustnico in okoli nosnic. 
(h) CORONET: (svitek bel) kakršna koli ozka oznaka okoli svitka, nad kopitom. 
(i) HALF PASTERN: (pol biclja belega) oznaka, ki se razteza do pol biclja, od svitka navzgor. 
(j) ANKLE: oznaka, ki se razteza od roba kopita (od svitka)  do vrha biclja (bicljevega sklepa). 
(k) PASTERN:oznaka, ki se razteza do bicljevega sklepa. 
(l) SOCK: oznaka, ki se razteza okoli noge, od svitka do polovice piščali, na prvih ali zadnjih nogah. 
(m)  ¾ STOCKING:  oznaka, ki se razteza od svitka pa vse preko polovice piščali. 
(n) STOCKING: bela oznaka, ki prekriva nogo do sprednjega kolena na prvi oziroma  do skočnega 
sklepa na zadnji nogi. 
(o)  ROAN PATCHES; PATCHES OF SCATTERED WHITE HAIR: površine, kjer so bele dlake 
pomešane z osnovno barvo dlake in kjer koža pod dlako ni svetlo obarvana. 
(p) PATCHES OF DARKER-COLORED HAIR: koncentrirana področja, kjer ima dlaka temnejšo 
pigmentacijo kot okoliška dlaka oz. kot je osnovna barva dlake konja. 
(q) DARK SPOTS: površine (lise, pike) temne dlake (ali osnovne barve dlake konja) znotraj belih 
oznak. 
(r) WHORL: smer rasti dlake, ki formira spiralni vzorec- vrtinec v dlaki. 
 
 
 
3 Identifikacija žrebet 
 
3.1 Vse živali morajo biti takoj po vpisu v katerikoli razdelek ali register rodovniške knjige AQHA 
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 DPO, 
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) vsaditev transponderja, ki  zagotavljanja nedvoumno povezavo med identifikacijskim dokumentom in 
kopitarjem; 
(c)vpis v Centralni register kopitarjev. 
 
3.2 Enotni identifikacijski dokument za registrirane konje se izdaja v obliki, ki je predpisana s predpisi, ki 
urejajo identifikacijo in registracijo kopitarjev, v rdečih platnicah. Na naslovnici je poleg enotne 
življenjske številke, imena živali in datuma izdaje natisnjen še naslov izdajatelja in logotip priznane 
rejske organizacije. Izkaz o poreklu (potrdilo o poreklu) je sestavni del ID. Identifikacijski dokument za 
konje za rejo in rabo se izdaja v zelenih platnicah. 
 
3.3 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, sedmo in osmo mesto zadnji dve številki letnice rojstva živali, v preostalih 7 mest pa se kot 
individualna identifikacijska številka vpiše zaporedna številka iz Certifikata o registraciji AQHA: 
 

DRŽAVA R O L.R. INDIVIDUALNA IDENTIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA 

7 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
3.4  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 
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ISO oznako 705, ki se lahko odčitavajo s čitalnikom, ki je skladen s standardom ISO 11785 na najmanjši 
razdalji 12 cm.  
 
3.5 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. 
 
3.6 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.  
 
3.7 Žrebeta rojena v obdobju od 01. januarja do 30. junija morajo biti označena do 31. decembra v letu 
rojstva, žrebeta rojena v obdobju od 01. julija do 31. decembra pa morajo biti označena v šestih mesecih 
od datuma rojstva.  
 
3.8 ID je treba vrniti izdajatelju, če ta to zahteva.  
 
3.9 Ob spremembi lastništva se ID obvezno predloži izdajatelju, ki je pristojen za vpis novega lastnika.  
 
3.10 ID mora biti vrnjen izdajatelju v sedmih dneh od dneva pogina, usmrtitve, kraje ali izgube živali. 
Izdajatelj hrani ID v arhivu pet let od dneva prejema. 
 
3.11 Ob izgubi ali uničenju 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. 
 
3.12 Kakršen koli vpis podatkov ali popravke lahko opravijo samo pooblaščene uradne osebe, ki to 
potrdijo s podpisom in žigom. 
 
3.13 V ID žrebcev in kobil, ki so vpisane v rodovniško knjigo, se ta vpis potrdi z uradnim zaznamkom, ki 
ga opravi PRO v ustrezni rubriki dokumenta.  
 
3.14 Plemenske kobile se lahko pripustijo šele, ko lastnik kobile predloži lastniku plemenjaka veljaven ID 
in AQHA certifikat o registraciji. Lastnik plemenjaka je pred pripustom dolžan preveriti identiteto kobile, 
za kar jamči s podpisom potrdila o pripustu. 
 
 
4 Dodatno označevanje konj 
 
4.1 Konji pasme ameriški quarter so izjemoma lahko dodatno označeni z žigom rejca. Žig mora biti 
vpisan v certifikat o registraciji pri AQHA. Žigosanje lahko izvaja le DPO-VF v skladu s prepisi, ki 
urejajo zaščito živali.  
 
 
5 Evidenca pripustov 
 
5.1 DPO  lahko izstavi za vsakega priznanega plemenjaka lastniku oziroma imetniku le tega tiskovine: 
- Seznam pripuščenih kobil,  
- Potrdilo o pripustu – poročilo o žrebitvi.  
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5.2 Imetnik plemenjaka je dolžan voditi evidence in oddati pripustno dokumentacijo na AQHA skladno s 
pravili od tč. 209 do 212 Pravil o vodenju rodovniške knjige AQHA ter ravnati skladnoz določili 
pravilnika o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji (Ur. L. RS 
št.125-17070/2003).  
 
5.3 Po končanem pripustu je imetnik plemenjaka dolžan lastniku kobile vročiti pravilno izpolnjeno 
potrdilo o pripustu. 
 
5.4 Po končani pripustni sezoni mora imetnik plemenjaka AQHA oddati poročilo o pripustih, do 30. 
novembra tekočega leta. 
 
5.5 V primeru, da imetnik plemenjaka ne izpolnjuje teh navodil pravilnika, njegov žrebec (žrebci) ne 
more(jo) biti več priznan(i) kot plemenjak(i). 
 
5.6 Določila, ki se nanašajo na pripust se smiselno uporabljajo tudi pri osemenjevanju, prenosu jajčnih 
celic in zarodkov. 
 
6 Preverjanje porekel 
 
6.1 Preiskave za preverjanje porekla lahko opravlja le pooblaščeni laboratorij. AQHA priznava preiskave, 
opravljene pri University of California, Davis, CA, ZDA. ki poročila o opravljenih preiskavah in rezultate 
le teh dostavi AQHA. (člen 202 (h), (i), (j) AQHA RR) 
 
6.2 Rezultati, ki jih opravi nepooblaščen laboratorij, se ne priznavajo. 
 
7 Register tujih konj 
 
7.1 V register tujih konj se vpiše tuje živali (živali katerih prvo identifikacijo je opravila druga (tuja) 
rejska organizacija) različnih kategorij – žrebeta (mladi konji), kobile in žrebci pod enakimi pogoji kot 
veljajo za vpis v rodovniško knjigo oz. register žrebet. V register tujih konj se vpiše tudi podatke o 
živalih, ki so dajalci semena, jajčnih celic in zarodkov in so vpisani v drugo (tujo) rodovniško knjigo ali 
register.  
 
7.2 Ob prijavi za vpis tujega konja v rodovniško knjigo morajo lastniki živali predložiti: 
- ID, ki ga je izdala rejska organizacija, ki je opravila prvo registracijo tuje živali, 
- AQHA certifikat o registraciji oz. zootehniško spričevalo za seme, jajčne celice ali zarodke. 
 
7.3 Zootehniško spričevalo za seme, jajčne celice in zarodke živali vpisanih v drugo (tujo) rodovniško 
knjigo mora poleg podatkov iz AQHA certifikata o registraciji vsebovati še:  

- podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, jajčnih celic ali zarodkov,  
- podatke o odvzemu plemenskega materiala,  
- število doz semena oz. število jajčnih celic ali zarodkov,  
- datum odvzema,  
- za zarodke podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi,  
- naslov, ime in registrska številka organizacije, kjer je bil plemenski material odvzet,  
- ime in naslov prejemnika. 

 
7.4 Zootehniška spričevala tujih konj, semena, jajčnih celic ali zarodkov se arhivirajo; DPO izda 
zootehniško spričevalo, ki potrjuje vpis tuje živali, semena, jajčnih celic ali zarodkov v register tujih konj. 
 
8 Register izpisanih konj 
 
8.1 Register izpisanih konj se vodi v dveh delih: 
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- Register izločenih konj 
- Register prodanih konj 
 
8.2 V register izločenih konj se vpiše vse izločene ali poginule živali. O vsaki živali se v register zavede 
naslednje podatke: 

- življenjsko številko, 
- rodovniško številko, 
- pasmo, 
- ime, 
- datum rojstva, 
- spol,  
- poreklo – oče in mati, 
- ime in naslov rejca, 
- ime in naslov zadnjega lastnika, 
- vzrok izločitve. 
 

8.3 V register izpisanih konj se vpiše vse prodane živali, ki jih novi lastnik namerava vpisati v drugo 
(tujo) rodovniško knjigo. V register prodanih konj se o vsaki živali zavede enake podatke kot v register 
izločenih konj 
 
9 Register rejcev 
 
9.1 PRO 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. 
 
9.2 V register rejcev se vpiše naslednje podatke: 
- datum vpisa v register, 
- ime in naslov rejca, 
- (KMG) MID rejca, 
- življenjska številka živali. 
 
10 Register lastnikov 
 
10.1 PRO vodi register lastnikov, v katerega je vpisana vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik živali, 
vpisane – registrirane v rodovniško knjigo. 
 
10.2 V register lastnikov se vpiše naslednje podatke: 
- datum vpisa v register, 
- ime in naslov lastnika, 
- (KMG) MID rejca, 
- življenjska številka živali, 
- datum spremembe lastništva v primeru, ko lastnik ni rejec. 
 
 
11 Hlevska knjiga 
 
11.1 Vsak rejec ali imetnik živali vodi za konje Hlevsko knjigo, v katero so zavedeni vsi konji na 
njegovem gospodarstvu. Vanjo vpisuje podatke o živalih. 
 
11.2 V hlevsko knjigo so zavedeni najmanj naslednji podatki o konjih : 
- datum vpisa v hlevsko knjigo, 
- rodovniška knjiga, 
- življenjska številka, 
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- rodovniška številka, 
- ime, 
- barva, 
- rojstni datum,  
- oče, 
- mati, 
- podatki o zootehniških opravilih z datumom (vsaj podatki o pripustu, žrebitvah, kastraciji, 
korekciji kopit, paši…)   
- podatki o preventivnih ukrepih z datumom ter žigom in podpisom veterinarja (odvzemi 
vzorcev za diagnostične preiskave, cepljenja, dehelmintizacija, dezinfekcija, dezinsekcija in 
deratizacija objektov…)   
- podatki o zdravljenjih z datumom ter žigom in podpisom veterinarja, 
- podatki o gibanju živali izven gospodarstva – razlog, datum odhoda, datum vrnitve,   
- datum in razlog izpisa iz hlevske knjige. 
 
11.3 Pooblaščena oseba DPO ima zaradi zagotavljanja sprotnega zanesljivega preverjanja rodovniške 
dokumentacije kadarkoli pravico do vpogleda v hlevsko knjigo. 
 
12 Pristojbine 
 
12.1 Rejci za posamezna zootehniška opravila v pristojnosti DPO, za katera ni drugih virov financiranja, 
plačajo pristojbino, Višina pristojbin je določena s cenikom storitev DPO v letnem programu strokovnih 
nalog, ki ga na predlog DPO potrdi minister pristojen za živinorejo.   
 
12.2 Rejci, ki niso člani PRO in nimajo pravic, ki izvirajo iz članstva v PRO plačajo DPO za označevanje 
živali in izdajo ID posebno pristojbino, ki jo na predlog strokovnega sveta določi DPO.  
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Priloge: 
1A 

 
 



REJSKI PROGRAM ZA PASMO AMERIŠKI QUARTER KONJ 
DPO VF in SIQHA  

Avtor programa: J. Rus, SIQHA  32 

 
1B 
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1C 
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PRILOGA 2 
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PRILOGA 4A 
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PRILOGA 4B 
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PRILOGA 5 
 
 
 

 


