
 
 

Zapisnik 14. seje IO ZRLS – PRO 
Torek, 3. 5. 2016, ob 19.30 uri v Kobilarni Lipica 

 

 

Prisotni člani IO: Marko Avšič, Katarina Avšič, Bogdan Ambrožič, Barbara Turk, Jože 

Janhar, Anastasija Lavrič, Klemen Turk, Darja Peharc 

 

Odsotni člani IO: Žarko Kariž, Dragica Štiblar Martinčič, Janez Rus, Matej Hosta 

 

Seje se je udeležil še član Rajko Sinjur 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 13. seje 

2. Dan lipicanca 

3. Razno 

 

AD/1: 

M. Avšič prebere zapisnik prejšnje seje in ugotovi, da so bile realizirane vse točke, razen 

izobraževanja pod točko 5., za katerega pa bo mag. Rus v kratkem pripravil program. 

Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

Pred naslednjimi točkami dnevnega reda so člani IO obravnavali še zapisnik občnega zbora: 

- Ponovno so se dotaknili izobraževanja, načrtovanega za 21. 5. M. Avšič se obveže, da 

bo kontaktiral J. Rusa, ko se vrne iz bolniškega staleža. 

- K. Turk opomni, da dopisa (AD/7b), poslanega na računsko sodišče in MKGP, IO 

pred tem ni dobil na vpogled oziroma ni bil posebej obravnavan na prvi seji IO po 

občnem zboru. M. Avšič dopisa sicer ni imel seboj, prebral pa je odgovor ministrstva. 

- K. Turk ponovno izpostavi neredno prihajanje na seje IO in strokovnega sveta. Vname 

se razprava o točki 8. Zapisnika OZ – problem sklepčnosti sej IO. Članov se ne menja, 

Statut tega ne predvideva, načeloma se lahko z odsotnimi člani dogovarja tudi preko 

elektronske pošte ali telefona, kadar je to zaradi resnejših odločitev potrebno. M. 

Avšič se obveže, da bo govoril z večkrat odsotnima Ž. Karižem in M. Hosto. 

- R. Sinjur opozori, da ocene preizkusa delovnih sposobnosti svojih živali še niso prejeli 

oziroma ne vseh. Ob tem člani IO razpravljajo, da bi skupne telesne ocene konj, ki so 

javne, morale biti objavljene na spletni strani, nekateri želijo, da so objavljene tudi 

ocene po opravljenem PDS. 

 

Sklep: Objavljen seznam plemenskih kobil naj se dopolni z ocenami zunanjosti in 

doda naj se seznam kobil z opravljenim PDS. 

 

- Zapisnik občnega zbora podpišeta oba prisotna overovatelja, vendar pa bo IO na 

naslednji seji obravnaval realizacijo še nekaterih točk iz zapisnika. 



 

AD/2: 

Dan lipicanca – zaradi odsotnosti strokovnega vodje je točen dogovor o sodelovanju članov 

ZRLS nemogoč, vseeno pa člani IO komentirajo: 

- J. Janhar – če želimo obdržati članstvo, mora biti Dan lipicanca pravi in velik dogodek 

z veliko začetnico. 

- S KL se je potrebno dogovoriti o prihodu konj dan pred prireditvijo, o maneži za 

ogrevanje, šanku s pijačo, WC-jih… 

- O programu se bo s KL dogovarjal M. Avšič, načeloma pa so pripravljeni priti s konji 

Kmetija Janhar, PRC za konjerejo Krumperk, Rajko Sinjur z enovprego, J. Janhar pa 

bo kontaktiral še dekleta, ki nastopajo na konjih brez brzd… 

 

AD/3: 

Razno: 

- B. Turk posreduje elektronsko sporočilo Primoža Tanka, ki opozarja, da letošnji 

plemenjaki niso objavljeni na spletni strani in da manjkajo tudi nekateri zapisniki. 

- Predlog enotne uniforme ZRLS –obleko (bela srajca, črn lajbič, črne hlače, klobuk) se 

kupi, za končno obliko je potrebno sprejeti predlog. Za vezenje ali tiskanje logotipa 

oziroma napisa je odgovoren Igor Rehar. 

 

Zapisala: 

    Anastasija Lavrič 


