
Kobilarna Lipica 

Lipica 5 

6210 Sežana 

 

 

Izjava o zdravstvenem stanju konja 

 

Tiskovina mora biti izpolnjena za vsakega konja ki se udeležuje tekmovanja. Izpolni ga lahko 

odgovorna oseba – lastnik (lastnica) konja ali pooblaščenec (pooblaščenka), in ga ob 

veterinarskem pregledu konja ob prihodu predloži veterinarju (veterinarki), ki opravi pregled. 

 

Državno prvenstvo v preskakovanju ovir Lipica 19. - 22. 8. 2021 

 

Ime konja:   ___________________________________________ 

KZS ID številka konja: ___________________________________________ 

Potrjujem, da konj ne kaže nobenega od naslednjih kliničnih znakov: 

• kašelj iz neznanega razloga v zadnjih desetih dneh; 

• izcedek iz nosu iz neznanega razloga v zadnjih desetih dneh; 

• otekle bezgavke; 

• povišana temperature (merjena rektalno višja od 38.5oC); 

• pojav nevroloških motenj v zadnjem obdobju;  

• driska 

Potrjujem da:  

• pri konju ni bil postavljen sum na okužbo z virusom EHV; 

• konj ni bil v stiku s konji pri katerih je bil postavljen sum na okužbo z virusom EHV 

oziroma ni bil vhlevljen na istem posestvu;  

• je bila konju pred potovanjem izmerjena telesna temperature in ni bila višja kot 38,5oC. 

Potrjujem še, da je bila konju dvakrat dnevno merjena telesna temperatura; rezultati meritev 

so vpisani v priloženo tabelo – Priloga 1. 

Čeprav odgovorna oseba lahko za izpolnjevanje in predložitev te izjave pooblasti drugo osebo – 

pooblaščenca (pooblaščenko) je, ne glede na to, edina odgovorna za resničnost vpisanih 

podatkov v  Prilogo 1. 

Ponarejanje podatkov vpisanih v izjavo in/ali tabelo za vpis rezultatov meritev telesne 

temperature, se obravnava v skladu z disciplinskim pravilnikom KZS.  

 

Ime in priimek podpisnika: 

 

Podpis: 

 

  



Priloga 1 

 

Monitoring telesne temperature konja 

 

 

Datum: ______________________ 

 

 Odgovorna oseba                /                Pooblaščena oseba 

Ime Konja    

Odgovorna oseba    
Kontaktna 

Tel. Št.  
  

Imetnik konja   
Kontaktna 

Tel. Št. 
  

Veterinar  
Kontaktna 

Tel. Št. 
 

V primeru veterinarskega pregleda ali zdravljenja konja v obdobju monitoringa    

 

Je moj konj zdrav?  Preverite še:  

Normalne vrednosti 

meritev telesne 

temperature, 

frekvence dihanja in 

pulza:  

Temperatura 

merjena rektalno:  

36.5-38.5oC  

Izcedek iz nosu 

ali oči  

Ješčnost konja 

Frekvenca dihanja:  

8-15 /min  

Kako konj stoji, 
se giblje  

Spremembe v konsistenci 

in pogostnosti blatenja  

Pulz:  

25-45 udarcev/min  

Splošno stanje 

konja  

  

Če ima konj povišano telesno temperature ali kaže kakršne koli bolezenske znake 

mora biti veterinarsko pregledan 

 

Datum 
Temperatura 

(dopoldne)  
Temperatura

(popoldne) 
Opomba 

    

    

    

    

    

        

        

        

        

        

  




