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ZAPISNIK 10.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 22.04.2019 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Jože Janhar, Rajko Sinjur, Primož Tanko, Angelika Pristov,  

Barbara Turk, Cirila Zupanc,  

Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Barbara Turk, Miha Tavčar, Klemen Turk, Matjaž Hlebš,    

                Jana Jašović Memon 

Gostje:  Tone Bizjak, Helena Janhar, Žan Janhar 

 

Začetek sestanka:  ob 19:00 

 

DNEVNI RED 

1. Dan lipicanca  

2. Razno  

 

1.          Dan lipicanca na Zbilju: 

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne in preda besedo Jožetu in Heleni Janhar, ki sta že 

pripravila osnutek dokumentacije za prijavo prireditve. Jože in Helan Janhar prevzameta besedo in 

prisotnim predstavita prostor s postavitvijo prireditve ter prijavo prireditve. 

 

1.1.  Dokumentacija 

Ob sodelovanju prisotnih se izpolni osnovni obrazec za prijavo prireditve na Upravni enoti Medvode z 

vsemi obveznimi prilogami: 

✓ Izjava o hrupu 

✓ Izjava zaradi odprtega ognja 

✓ Izjava droni 

✓ Varnostni načrt 

✓ Izjava zdravstvene ogroženosti 

✓ Licenca zdravstvenega delavca (priloga) 

✓ Izjava o prisotnosti veterinarja 

✓ Varovanje prireditve 

✓ Obvestilo občini 

✓ Soglasje lastnika zemljišča 
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✓ Soglasje TD Zbilje za uporabo prostora 

✓ Seznam postavitve rediteljev 

✓ Izjava o številu udeležencev 

✓ Program prireditve 

 

1.2.     Odgovorne osebe 

          Za vodjo prireditve se določi Aleksander Ozmec. 

Za vodjo rediteljev se določi Jože Janhar, ki po predhodnem dogovoru zagotovi sodelovanje tamkajšnjih 

gasilcev. Povabi k sodelovanju tudi člane Združenja, da prevzamejo nekaj ključnih mest rediteljev zaradi 

nemotenega poteka prireditve. 

Za veterinarsko oskrbo je že dogovorjena prisotnost Veterine Kranj d.o.o. 4 tačke. 

 

1.3        Nastopajoči 

Krumperk je potrdil udeležbo (5 točk). 

Lipica naj bi tudi sodelovala (kontakt vodi Aleksander). 

Izmed članov ZRLS so potrdili svoje sodelovanje z konji: 

- Hlebš Matjaž (dvovprega) 

- Janhar Jože (jahači) 

- Sinjur Rajko (vprega ali kobila z žrebetom) 

- Peternel Janez (dvovprega) 

- Križaj (vprega) 

- Ozmec Aleksander (vprega) 

- Tavčar Miha (vprega) 

- Bizjak Tone (žrebec 3-letnik) 

- Frangež Marjan 

- Gubina Irena in Kozjek Gregor =? (kontaktira ju Žan Janhar) 

- Linera Kranj (udeležbo z dvema plesnima točkama potrdi Cirila) 

Končni dogovor je, da se do petka, 26.4.2019 povabi še ostale možne udeležence in zbere njihove 

potrditve. Potem se sestavi program prireditve za katerega so zadolženi Angelika Pristov, Primož Tanko in 

Žan Janhar. Pripravijo tudi spisek nastopajočih za potrebe pogostitve. Za pogostitev dogovor vodi že 

Aleksander. Cirila pripravi ustrezne bone (pijača, hrana mesna in vegi). 

 

1.4       Program prireditve 

V sklopu bodo poleg osrednjega prostora – maneže bodo postavljeni še 4 boksi za razstavo konj. Za bokse 

poskrbi Angelika Pristov. 

Povezovanje prireditve prevzame Barbara Turk. 
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Za ozvočenje je že poskrbel Jože Janhar. 

SAZAS prijavo uredi Aleksander Ozmec. 

Za ograjo in stojnico poskrbi Jože Janhar. 

Za cvetlične aranžmaje bo poskrbel Jože Janhar (bo kontaktiral Grega Kozjeka). 

Za zastave poskrbi Jože Janhar. 

 

1.5.      Reklama 

 Financiranje prireditve 

          Udeleženci predlagajo nekaj možnosti in sklene se, da: 

- Tisk velikih plakatov (Aleksander preveri možnosti in cene) 

- Objava na RTV programu v oddaji Dobro jutro (Primož uredi) 

- Objava na spletni strani in facebook objave (Angelika poskrbi) 

- Preveri se še ostale možne opcije reklame (vsi udeleženci) 

 

1.6.     Financiranje prireditve 

Pripravljen je dopis – prošnja za sponzorstvo in donatorstvo prireditve, katera se pošlje vsem potencialnim 

podjetjem v občini Medvode. Prav tako se dodatno ta podjetja osebno kontaktira in povabi k sodelovanju v 

obliki donatorstva (Cirila). 

Objavljen je razpis Občine Medvode za dodelitev sredstev pri pripravi prireditev. TD Hraše kot 

soorganizator se prijavi na ta razpis (kontakt vodi Jože Janhar). 

Objavljen je razpis Ministrstva za kmetijstvo na katerega se bo ZRLS prijavil. Razpis bo pripravila Barbara 

Turk ob sodelovanju s Primožem Tankom in Cirilo Zupanc. 

 

1.6.   Predpriprava prostora prireditve 

Dogovorjeno je, da se v petek, 17.5.2019 zvečer izvede postavitev količkov (dostavi jih Rajko Sinjur) in 

napenjanje traku. Prav tako se postavi ograja v maneži in boksi za potrebe razstave. 

 

 

               Konec sestanka:  ob 22:10 

 

Zapisnikar : Cirila Zupanc 

 


