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ZAPISNIK 6.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 06.09.2018 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Matjaž Hlebš, Klemen Turk, Rajko Sinjur, Jana Jašović Memon, 

Cirila Zupanc, Jože Janhar  

Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Angelika Pristov , Miha Tavčar, Barbara Turk, Primož 

Tanko 

Gostje:  Tone Bizjak 

Zapisnikar : Jana Jašović Memon 

Začetek sestanka:  ob 20:00 

Konec sestanka:  ob 22:00 

 

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje,  

2. Dnevi Kobilarne Lipica 

3. Vzrejni pregled  

4. Izlet / ekskurzija 

5. Drugo 

 

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje: 

      Zapisnik je soglasno sprejet.  
                    

  
2. DKL 2018: 

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 
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- Rajko Sinjur z enovprego  

- Irena Gubina s točko v sedlu  

- Matjaž Hlebš z dvovprego 

 

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

 

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.  

 

Ker je letos zanimanje tudi za izvedbo testa delovne sposobnosti pod sedlom za kastrata v 

lasti Alena Čeparja, IO določi ceno testa 50 EUR. G.Čepar je podporni član združenja in 

plačuje nižjo članarino, ki pa testa delovne sposobnosti ne zajema / pokriva.  
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Fotografije: Manca Medved ponuja ceno 250 eur. Potreben je dogovor.   

 

 

4. 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  

 

5. Drugo:  

- Rajko Sinjur organizira druženje  Od hribčka do hribčka z vprego. Gre za  

 višinsko razliko , izlet dolg približno 20 km. Določi se datum in rejcem podeli 

vabilo na vzrejnem pregledu.  

- Komendski sejem: Jože Janhar potrdi udeležbo njihovih konj. 

Dogovorimo se za stojnico, pogovarjajo se tudi o postavitvi boksev. Gre za 

predstavitev avtohtone pasme: Lipicanec.  

 

 

 


