
 
 

Zapisnik 15. seje IO in seje SS ZRLS – PRO 
Torek, 1. 9. 2016, ob 19.00 uri v Kobilarni Lipica 

 

 

Prisotni člani obeh organov ZRLS: Marko Avšič, Janez Rus, Katarina Avšič, Bogdan 

Ambrožič, namesto Mateja Tomaž Hosta, Jože Janhar, Anastasija Lavrič, Klemen Turk, Darja 

Peharc, Marjan Kosec, Peter Dovč, Peter Slavič 

Odsotni: Žarko Kariž, Dragica Štiblar Martinčič, Barbara Turk, Matej Hosta, Klemen 

Potočnik, Matjaž Mesarič 

 

Seje sta se udeležila še člana Janez in Nina Peternel. 

 

Dnevni red: 

1. Zrejni pregledi 

2. Dan Kobilarne Lipica 

3. Program izobraževanja 

4. Razno 

 

AD/1: 

Člani seje so določili datum zrejnih pregledov, ki bodo na hipodromu Kobilarne Lipica v 

soboto in nedeljo, 22. in 23. oktobra. M. Kosec predlaga, da se fiksira stalen datum tudi za v 

bodoče. 

- 22. 10. – identifikacija in registracija žrebet, komentar predvajanih živali za javnost, 

izobraževanje rejcev – ocenjevanje zunanjih lastnosti; 

- 23. 10. – mlade kobile in mladi žrebci – ocenjevanje za sprejem v rodovnik, preizkus 

delovnih sposobnosti kobil in žrebcev, po 14:00 predstavitev za javnost + program 

(nastop posameznih živali in rejcev ZRLS) 

 

Zrejni pregledi so osrednji dogodek ZRLS, zato se vsi strinjajo, da bi moral biti odprt in 

javnosti znan ter v prihodnosti dobro obiskan, saj je dogodek obenem promocija lipicanca, 

Združenja in KL.  Pri tem se opozarja rejce na primerno pripravljenost živali in tudi na 

oblačila njihovih predvajalcev. Predlog je tudi, da se ob predstavitvi za javnost podeli najbolje 

ocenjenim živalim trakove (lenta), rozete, pregrinjala…. 

 

Za izvedbo zrejnih pregledov se je potrebno dogovoriti tudi za primerno ozvočenje in rešiti 

vprašanje vstopnine na ta dan v Kobilarno (predsednik ZRLS in v.d. direktorice KL).  

Prisotni so oblikovali delovno skupino (organizacijski odbor - OO) za organizacijo dogodka, 

v kateri so: Janez Rus, Peter Slavič, Marko in Katarina Avšič, Janez Peternel, Klemen Turk, 

Jože Janhar in Anastasija Lavrič. OO se bo sestal v kratkem. Potrebno je sodelovanje z 

marketingom KL in mediji (RoK, radijske postaje…). 

 



V razpravi o dogodku B. Ambrožič postavi vprašanje o načinu ocenjevanja privedenih živali 

– čemu člani komisije ne ocenjujejo neodvisno drug od drugega in ne stojijo vsak v svojem 

vogalu? J. Rus pojasni razliko med ocenjevanjem v »show« programu in ocenjevanjem za 

selekcijo živali, pri katerem je smiselno, da se ocenjevalci med seboj dogovorijo. 

 

Izpostavi se tudi prošnja rejcev, če bi lahko po ocenitvi živali takoj ali vsaj čimprej prejeli 

njihove ocenjevalne liste. 

 

AD/2: 

Dnevi Kobilarne Lipica bodo 24. in 25. septembra. Ob sicer celodnevnem programu bo v 

soboto Odprto državno prvenstvo v vožnji vpreg, ki se bo v nedeljo dopoldan nadaljeval z 

maratonsko vožnjo, ob 14.30 pa se bo pričela Gala predstava, na kateri bodo ob klasičnem 

programu KL še gostje Perpetuum Jazzile, PRC za konjerejo Krumperk, PKP Ljubljana in 

nekateri člani ZRLS (Kmetija Janhar, vozniki vpreg). 

 

Kobilarna Lipica računa na pomoč in podporo članov ZRLS pri izvedbi prvenstva v 

maratonski vožnji. 

 

AD/3: 

- Prisotni se dogovorijo, da bo napovedano izobraževanje »Ocenjevanje zunanjih 

lastnosti«, ki je odpadlo zaradi zdravstvenih razlogov strokovnega vodje, izvedli hkrati 

z zrejnimi pregledi in sicer v soboto, 22. 10. 2016. 

- Peter Dovč je v imenu odsotnega Klemena Potočnika predstavil njegov predlog za 

agregatni genotip - ppt predstavitev Napovedovanje plemenskih vrednosti pri 

lipicanskem konju, s katerim bi bilo potrebno seznaniti rejce v smislu izobraževanja in 

ga sčasoma tudi uporabiti v praksi. 

 

AD/4: 

- Generalna skupščina LIF bo letos volilna, zato se morajo predstavniki KL in ZRLS 

pred odhodom na Dunaj še dogovoriti o glasovanju. Prisotni predlagajo, da bi 

skupščina leta 2017 ponovno bila v Kobilarni Lipica. 

- Rejci že leta izpostavljajo problem oziroma željo po ponovni vzpostavitvi žigosanja 

žrebet češ, da pasemski žig še vedno nekaj pomeni in da njihovi konji izgubljajo na 

vrednosti tudi zaradi dejstva, da se na živalih ne vidi že od daleč, da so lipicanci. 

Žigosanje je sicer dovoljeno a le po trenutnih navodilih VURS-a, ki pa so 

neživljenjska, težko izvedljiva in draga. Prisotni predlagajo, da bi se žigosale vsaj 

plemenske živali. 

- Jože Janhar obvesti prisotne, da bo Kmetija Janhar imela svoj dan odprtih vrat 1. 10. 

2016 – vabljeni so vsi člani ZRLS, njihove družine in prijatelji in vsi, ki jih zanima 

lipicanski konj. 

- Vezenje majic, opremljenih z logotipom ZRLS, je v dogovarjanju. 

 

 

Zapisala: 

    Anastasija Lavrič 


