
P R I P U S T N I  P O G O J I

Infekcionozno anemijo kopitarjev (Anemia infectioza eporum – s Coggins testom).
Kobile brez žrebet ob nogi morajo imeti opravljen bris sluznice materničnega vratu, z

negativnim rezultatom na CEM  (Contagious Equine Metritis), ki mora biti negativen pred prvim
pripustom. 

Pripustna sezona se začne 15.februarja in se konča 15. avgusta
Na pripust sprejmemo samo popolnoma zdrave kobile.

Vsaka kobila mora biti pred prvim pripustom pregledana in rezultati pregleda oz. laboratorijske
preiskave morajo biti negativni na:

 
Rezultat analize je veljaven za celotno pripustno sezono.Vse laboratorijske preiskave morajo biti

vpisane v ID dokumentLasnik kobile je dolžan preložiti fotokopije ID dokumenta za arhiv žrebčarja. 
 

Lasnik je dolžan pred premikom kobile s pripustne postaje pokriti celoten znesek pripusta in
stroškov oskrbe. Pripustni dokument žrebčar izda, ko so plačane vse obveznosti povezane s

pripustom kobile.  Stroški ugotavljanja brejosti in ostali veterinarski stroški bremenijo lastnika
kobile. 

 
Veterinarska oskrba:  Za kobilo in žrebe v primeru nujne veterinarske pomoči skrbi dežurni

veterinar hleva ali osebje Klinike za konje v Ljubljani. Pred posegom je žrebčar dolžan obvesti
lastnika s telefonskim klicem. Hlev jamči za najboljšo možno oskrbo in skrb za kobilo in njeno
žrebe. Lastnik žrebca, žrebčar in ostalo osebje ne prevzema odgovornosti za  morebitno smrt,

poškodbe in nastalo škodo iz kakršnikoli razlogov na oskrbovani kobili in žrebetu. Lastnik žrebca,
žrebčar in ostalo osebje prav tako ne odgovarja za  morebitne poškodbe nastale med privedbo

kobile do žrebca in za kakršnekoli poškodbe, ki jih žrebec povzroči kobili med pripustom ali 
 neposredno po njem.



N A V O D I L A  V  Č A S U  
E P I D E M I J E  C O V I D - 1 9

Veterinarska  fakulteta Oddelek za selekcijo kopitarjev
predlaga na pobudo Sindikata kmetov Slovenije vsem PRO iz področja
konjereje, ki imajo v upravljanju žrebce v javni lasti naslednje
smernice in priporočila:
 
Pripusti kobil se v času razglasitve epidemije izvajajo pod posebnimi pogoji!
Odločitev o  izvajanju pripustov na posamezni pripustni postaji je v upravljanju PRO, ki na  osnovi dostopnih
epidemioloških podatkov in na osnovi informacij oskrbnikov plemenski žrebcev  (v upravljanju PRO), oceni kdaj
in kako je to mogoče izvajati v skladu z določil Vlade RS, Civilne  zaščite In NIJZ.
    
Rejci so dolžni naročilo storitve (pripusta) javiti pravočasno, oskrbniku plemenskega žrebca na plemenilni
postaji.
      
Naročajo naj se samo za živali, ki kažejo jasne znake gonitve oziroma je ta pričakovana in so sposobne
koncepcije!

Rejec in izvajalec se dogovorita za čas prihoda na gospodarstvo.
       
Kontakti med rejci in izvajalci morajo biti omejeni na minimum dveh ali največ treh oseb  in na ustrezni
varnostni razdalji in upoštevanju vseh varnostnih ukrepov vlade in civilne zaščite. Priporočamo da rejci
(žrebčar in rejec kobile) uporabljajo zaščitne maske in rokavice z namenom preprečevanja širjenja bolezni. Na
pripustni postaji se omogoči dezinfekcijo rok Predlagamo, da se v času prihoda rejca kobile na pripustni postaji
oziroma v neposredni bližini ne nahajajo drugi ljudje,  predvsem občutljive kategorije prebivalcev.
      
Pripust naj izvaja izkušen žrebčar, ki ne sodi v občutljivo kategorijo prebivalstva in ne kaže znakov
respiratornega  obolenja. Izvajalec skupaj z rejcem kobile ustrezno fiksirano žival pripusti in izpolni evidence.
       
V primeru, da zgoraj naštete pogoje ni mogoče izpolniti izvajalec pripusta lahko odkloni pripust na pripustni
postaji!    
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