
 
 

Zapisnik 16. seje IO ZRLS – PRO 
Petek, 4. 11. 2016, ob 19.00 uri na Kmetiji Janhar 

 

 

Prisotni člani IO: Marko Avšič, Katarina Avšič, Bogdan Ambrožič, Janez Rus, Anastasija 

Lavrič 

 

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

Hosta, Jože Janhar, Darja Peharc 

 

Seje se je udeležil tudi Janez Peternel, v imenu očeta pa je bil prisoten Žan Janhar. 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika SS in obenem 15. seje IO 

2. Poročilo – zrejni pregled 

3. Generalna skupščina LIF 

4. Razno 

 

AD/1: 

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

pregledi pa so še v teku, oziroma bodo izvedeni še v Kobilarni Hosta. Zapisnik je bil soglasno 

potrjen. 

 

IO pohvali dogodek Dan odprtih vrat na Kmetiji Janhar (1. 10. 2016) – izpeljan je bil odlično 

in obisk je bil velik. 

 

Obenem IO komentira tudi predloge iz dopisa odsotnega K. Turka, ki ga je pred sejo poslal 

vsem članom IO in so vezani na potek zrejnih predlogov, objavo ocen predstavljenih konj na 

ZRLS spletni strani ter nagrajevanje najbolje ocenjenih živali. Komentar je vključen v 

naslednji točki. 

 

AD/2: 

V Kobilarni Hosta bo zrejni pregled izveden 17. 11. 2016. 

 

Na zrejni pregled v KL (22. in 23. 10. 2016) je bilo pripeljanih 28 žrebet, od tega 10 žrebičk 

in 18 žrebčkov, 4 kobile in 2 žrebca za sprejem v rodovniško knjigo ter 3 kobile na izpit – 

preizkus delovnih sposobnosti. Vse pripeljane živali so prejele rozeto. 

Poudari se, da mora biti konj v preizkusu delovnih sposobnosti opremljen na tradicionalen 

način – uzda mora imeti brzdo. 

 

Po zaključku zrejnih pregledov bo seznam z ocenami objavljen na spletni strani. 



 

Obenem z zrejnim pregledom je bil v soboto, 22. 10., izveden tudi načrtovani teoretični del 

izobraževanja rejcev »Ocenjevanje zunanjih lastnosti lipicanca«. Obisk je bil, žal, skromen, 

udeleženi pa so predavanja pohvalili, zato se apelira na vse člane Združenja, da naj se v 

prihodnosti izobraževanj udeležijo v večjem številu, ker bi ta zanesljivo razširila njihovo 

znanje. 

 

V nedeljo, 23. 10., je bil po ocenjevanju na lipiškem hipodromu izpeljan nastop nekaterih 

članov ZRLS in predstavitev ter nagrajevanje najbolje ocenjenih živali. Publiki je konje 

predstavil strokovni vodja, Janez Rus, nagrade pa je podelila v. d. direktorice KL, ga. Lorela 

Dobrinja. Obisk prireditve je bil slab. 

 

Anastasija Lavrič izpostavi, da je bila promocija dogodka preskromna in da se člani ZRLS še 

vedno premalo angažirajo za svoj glavni dogodek v letu, ki je bil tako v glavnem na plečih 

Kobilarne. 

 

K. Turk je v dopisu predlagal, da bi skladno z dogovorom s KL sprejeli v žrebetišče na 

Ravnah letos najbolje ocenjenega žrebčka, last M. Strajnarja, ki je zanimiv po poreklu in v 

vseh pogledih ustreza zahtevam. J. Rus odgovarja, da naj ZRLS sprejem formalno predlaga, 

on bo to izpostavil na letnem pregledu KL, strokovni svet pa bo v nadaljevanju predlog 

preučil. 

 

Člani IO se strinjajo, da morajo biti datumi izvedbe zrejnih pregledov, kot tudi ostalih 

pomembnih dogodkov določeni vnaprej in da naj postanejo tradicionalni. Tako bi vsi rejci že 

brez obveščanja vedeli, do kdaj in kako morajo pripraviti svoje živali. J. Rus pove, da je Dan 

KL predviden za 24. 9. 2017. 

 

AD/3: 

ZRLS bodo na Dunaju zastopali Marko in Katarina Avšič ter Klemen Turk, ki se je že pred 

dogovorom IO sam prijavil prek LIF spletne strani. Udeležba strokovnega vodje KL in ZRLS, 

J. Rusa, še ni potrjena. 

Letošnja generalna skupščina LIF je volilna, zato se prisotni člani strinjajo, da morata iz 

Slovenije obe rejski organizaciji, ZRLS in KL, v glasovanje za člane odbora in za predsednika 

LIF podati enoten predlog. O konkretnem predlogu se IO ni pogovarjal češ, da mora najprej 

podati svoj predlog pristojno ministrstvo. 

 

AD/4: 

- A. Hosta se zanima za seznam plemenskih žrebcev za pripustno sezono 2017 – s tem v 

zvezi naj se obrne na strokovno službo KL. 

- A. Bizjak predlaga, da bi si žrebčarji lahko prišli ogledat plemenske žrebce že pred 

občnim zborom ZRLS. J. Rus se s predlogom strinja. 

- Prvi vikend v decembru je načrtovan izlet članov Združenja v Kobilarno Kelebija. K. 

Avšič je zadolžena za dogovarjanje v Kelebiji in člani bodo pravočasno obveščeni. 

- Članom Združenja so na voljo nove majice z izvezenim logotipom ZRLS. Cena je 13 

€. Tisti, ki so jo že prejeli, naj znesek nakažejo na TRR Združenja, ostali naj se za 

nakup obrnejo na Katarino Avšič (031862389). 

 

Zapisala: 

    Anastasija Lavrič 


