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ZAPISNIK 5.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 22.08.2018 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Barbara Turk, Primož Tanko, Jože Janhar, Jana Jašović Memon, 

              Rajko Sinjur, Miha Tavčar, Klemen Turk 

Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Angelika Pristov , Cirila Zupanc, Matjaž Hlebš 

Gostje:  /  

Zapisnikar : Jana Jašović Memon. 

Začetek sestanka:  ob 20:00 

Konec sestanka:  ob 22:00 

 

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje,  

2. AGRA 2018 

3. Vzrejni pregled in ROK 

4. Udeležba na LIF in Seminar ocenjevalcev  

5. Dnevi Kobilarne Lipica 

6. Izlet / ekskurzija 

7. Tuji rejci in registracije konj  

 

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje: 

      Zapisnik je soglasno sprejet.  
                    

  
2. AGRA 2018: 

                                  Na AGRI bodo prisotni štirje konje (Aleksander in Angelika). V jutranjih urah bodo 

                                  dogovoru rejci hladnokrvnih konj poskrbeli za jutranje hranjenje in čisščenje. 

 V soboto je Angelika odsotna, zato je potrebno zagotoviti osebo za promocijo.    

Zadolžena: Aleksander Omec in Angelika Pristov                                  
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3. Vzrejni pregled in objava v Reviji o konjih: 

                                    Vzrejni pregled bo potekal v Kobilarni Lipica 22.09.2018. Program naj bo enak kot v    

                                    preteklem letu, predstavili bomo : 

- Registracija žrebet letnika 2018  

- Odbira kobil in žrebic za vpis v rodovniško knjigo 

- Odbira žrebcev za vpis v rodovniško knjigo  

 

V Reviji o konjih je potrebno objaviti najavo dogodkov in sicer za Dneve kobilarne Lipica in 

Vzrejni pregled. Smiselno je, da sta oba dogodka čim bolj množično obiskana.  

Zadolžena: Jana Jašović Memon  

 

Nagrade:  

Rozete in lente, lente prejmejo najboljši v posamezni kategoriji. Izbirali bomo : 

- Naboljše moško žrebe  

- Najboljše žensko žrebe  

- Najboljša plemenska kobila  

- Najboljši plemenski žrebec  

 

Zadolžen za lente in rozete: Aleksander Ozmec 

 

Prireditev bo potrebno povezovati. 

Zadolžena: Barbara Turk 

  

Prehrana – Klemen in Miha predlagata hrano na žlico.  Klemen povpraša o možnostih 

prirave hrane v Lipici. Miha bo preveril še v svojem krogu možnosti. ZRLS prinese pijačo, 

krožnike, kavo. Klemen se bo potrudil, da bi imeli en hladilnik na voljo.  

 

Fotografije: potrebno je priskrbeti fotografa za razumno ceno.  

Preverimo posamezno vsak svoj kontakt, izberemo na naslednjem sestanku.  

 

4. Udeležba na LIF-u in Seminar ocenjevalcev:  

Skupščina LIF bo potekala na Madžarskem, naša udeležba je obvezna. Gredo 

lahko štirje predstavniki. Dogovorimo se, da se seminarja udeležijo: Aleksander 

Ozmec, Miha Tavčar in Jana Jašović Memon. Klemen Turk je prisoten po 

dolžnosti s strani Kobilarne Lipica.  
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5. Dnevi Kobilarne Lipica (DKL): 

Klemen omeni, da bo na hipodromu izvedena kvadrilja štirivpreg. Predlaga tudi 

predstavitev maratonske vožnje za popestritev dogodka. Pred turističnim hlevom 

bo stojnica ZRLS in maneža (zaščitena s policijskimi ograjami) namenjena našim 

predstavitvam. Na hipodromu bo popoldne potekala gala predstava. ZRLS bodo 

predstavili Jahalni center Janhar in Miha Tavčar. Pred turističnim hlevom je na 

voljo ozvočenje, nekdo mora prebrati tekst in dogodek voditi.  

 

Možne predstavitve: 

- Angelika Pristov z enovprego 

- Rajko Sinjur z enovprego  

- Irena Gubina s točko v sedlu  

- Matjaž Hlebš z dvovprego 

 

Zahteve: konji morajo biti IAK negativni in cepljeni proti influenzi.  

 

6. Izlet / ekskurzija: 

Po premisleku se dogovorimo za ogled kobilaren Đakovo, Kelebija in 

Karađorđevo. Izlet mora biti strokovne narave, vodenje prilagojeno nam. 

Potrebno je pridobiti čim boljšo ponudbo prevoznika za avtobus. Barbara omeni, 

da je potrebno po zakonu organizacijo izleta speljati preko turistične agencije.  

 

Zadolženi: Jana Jašović Memon in ostali  

 

7. Tuji rejci in registracije konj: 

V zadnjem času je vedno več povpraševanja po registraciji konj tujih rejcev preko 

ZRLS. Klemen Turk izpostavi, da izjem ni, za vse velja enak zakon in rejski 

program. Tuji rejci smejo konje registrirati v naši organizaciji zgolj ob privedbi 

konj na vzrejni pregled in pristopu h rejskemu programu. Kobile in žrebci morajo 

biti odbrani za pleme s strani naše vzrejne komisije in v skladu z našim rejskim 

programom.  

 

 

 

 


