
 
 

Zapisnik 17. seje IO ZRLS – PRO 
Četrtek, 15. 12. 2016, ob 18.30 uri na kmetiji družine Peternel, Globoko 

 

 

Prisotni na seji: 

- Člani IO ZRLS: Marko Avšič, Janez Rus, Bogdan Ambrožič, Darja Peharc, Katarina Avšič, 

Matej Hosta, Klemen Turk, Jože Janhar, Dragica Štiblar Martinčič, Anastasija Lavrič 

- Člani ZRLS: Janez in Nina Peternel, Klemen Potočnik, Milan Pohar 

- Gostje KL: direktorica Lorela Dobrinja, Peter Slavič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 16. seje IO 

2. Poročilo – zrejni pregled 

3. Žigosanje žrebet 

4. Poročilo - generalna skupščina LIF 

5. Pregled dogodkov 2016 

6. Program 2017 

7. Razno 

 

Predsednik ZRLS, M. Avšič, pozdravi vse prisotne, se zahvali gostom za njihovo udeležbo ter 

Peternelovim za gostoljubje. 

 

AD/1: 

Po pregledu zapisnika 16. seje IO je bil le-ta soglasno potrjen. 

K. Avšič obvesti IO, da je v decembru načrtovana ekskurzija v Kelebijo zaradi zasedenosti njihovih 

kapacitet prestavljena v januar 2017. 

 

AD/2: 

Poročilo strokovnega vodje, J. Rusa: 

Zrejni pregled za ZRLS je bil izveden v KL v dneh od 22. do 23. 10., naknadno sta bila opravljena 

še pregleda pri M. Memonu v Prešnici, 11. 11., in pri A. Hosti v Selah pri Šentjerneju, 17. 11. 2016. 

- Ocenjenih in registriranih je bilo 20 žrebet Kobilarne Lipica (11 M, 9 Ž) in 41 žrebet ZRLS 

(25 M, 16 Ž). 

- Odbira ženskih živali: KL – ocenjenih 11 kobil → 9 odbranih za pleme; ZRLS – ocenjenih 7 

kobil → 5 odbranih za pleme. 

- Odbira moških živali: KL – ocenjenih 16 žrebcev → 0 plemenjakov; ZRLS – ocenjena 2 

žrebca → oba neprimerna za pleme. 

Ocenjevanje žrebet ter mladih kobil in žrebcev je izvedla komisija v sestavi - predsednik mag. Janez 

Rus ter člana Peter Slavič, ing. zoot., in Klemen Turk, dr. vet. med. (ZRLS). 

 

Preizkus delovne sposobnosti: 

- V KL še poteka 



- Izpit delovne sposobnosti za živali ZRLS -  za izpit pod sedlom prijavljene 3 kobile, 

opravljala ga je le ena, ki je bila zelo dobro pripravljena; za izpit v vpregi ni bilo prijavljenih 

živali, prav tako ni bilo prijav žrebcev. 

 

K. Turk predlaga, da naj se v bodoče vse kobile, razen v primeru, če jih ima rejec več kot 3, 

pripeljejo na zrejni pregled v KL in obenem poudari pripravljenost živali. P. Slavič komentira, da 

naj rejci po svoji presoji pripeljejo najboljše živali na oceno v KL. IO se s predlogom strinja. 

K. Turk predlaga še, da naj se najbolje ocenjenim živalim oz. njihovim rejcem na OZ, podelijo 

priznanja. Ob tem J. Janhar izpostavi nepravičnost do najbolje ocenjenih iz prejšnjih let, J. Rus pa 

opozori, da je potrebno ločiti rejska priznanja od priznanj za zaslužne člane. L. Dobrinja poudari, da 

je OZ poleg zrejnih pregledov največji dogodek ZRLS, na katerem bi se moralo zbrati čimveč 

rejcev in tudi zainteresirana javnost. 

 

IO sprejme sklep: 

Na občnem zboru se bodo podelila priznanja. 

 

Na pobudo K. Avšič IO določi delovno skupino, ki naj do naslednje seje IO oblikuje pravilnik o 

podeljevanju nagrad in priznanj, v kateri so: M. Avšič, J. Rus, J. Janhar in K. Turk. 

 

J. Rus obvesti IO, da bodo do konca januarja 2017 zaključeni pregledi plemenjakov, takrat se bo 

tudi odločilo, na katerih pripustnih postajah bodo stacionirani. Ob tem J. Peternel pove, da je velik 

interes, da bi žrebec 433 M. Batosta XII, ki je trenutno na Krumperku, stal na pripustni postaji A. 

Bizjaka v Doslovčah, in J. Rus odgovori, da je tako tudi načrtovano. 

 

AD/3: 

- J. Rus pove, da je dodatno označevanje živali že predpisano v rejskem programu in da je 

VURS na željo rejcev slo. hladnokrvnih in posavskih konj izdal navodilo o načinu žigosanja 

ter da kljub neživljenjskosti tega navodila ni pričakovati, da bo mnenje spremenjeno, vseeno 

pa naj se na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) naslovi 

prošnja za soglasje k žigosanju lipicanca. 

- L. Dobrinja predlaga, da naj se pridobi drugo strokovno mnenje. 

- K. Potočnik predlaga, da se opravi analiza na podlagi vnaprej odobrene študije etoloških 

znakov – žigosanje po trenutno predpisani sedaciji in ostalih obveznih postopkih 

primerjalno z žigosanjem na način, ki je bil izvajan pred VURS-ovo odredbo. Poskus bi se 

lahko opravil na živalih Kobilarne Hosta. Ob tem J. Rus poudari, da sta bili ravno BF in VF 

v času odredbe proti žigosanju konj in da so v Avstriji na podlagi stresnih hormonov že 

ocenili razliko. 

- K. Turk predlaga, da bi dopis na UVHVVR podpisale vse priznane konjerejske organizacije 

in pove, da je v Nemčiji že bila opravljena študija o trajnih posledicah po žigosanju (ni jih) 

ali čipiranju (prisotne posledice), ki bi jo bilo potrebno pridobiti. 

- K. Potočnik se strinja, da je potrebno vlogi za ponovno uvedbo žigosanja priložiti do 

današnjega dne že opravljene študije in jo strokovno argumentirati. 

- M. Avšič sprašuje o možnostih žigosanja letošnjih (2016) žrebet. Odgovarja K. Potočnik, da 

je potrebno poslati dopis za pridobitev dovoljenja žigosanja s priloženimi članki na 

UVHVVR. 

 

IO sprejme sklep: 

Ustanovi se komisija, ki bo vodila aktivnosti za poenostavitev postopka žigosanja z vidika 

dobrega počutja živali. V komisiji so Janez Rus, Marko Avšič in Klemen Potočnik. 

 

AD/4: 

ZRLS sta na Dunaju zastopala M. Avšič in K. Avšič, KL pa direktorica L. Dobrinja in J. Rus. 



M. Avšič poroča o tridnevnem poteku srečanja LIF članic in generalni skupščini, ki je bila letos tudi 

volilna. Poudari, da mora Kobilarna Lipica imeti večjo vlogo v LIF izvršilnem odboru, L. Dobrinja 

pa omeni svoje razočaranje v zvezi z organizacijo LIF skupščine – prisotni niso vnaprej dobili 

poročil organov LIF, skupščina je potekala zgolj v nemščini... Podrobnejše poročilo o poteku 

skupščine bo objavljeno v Glasilu. 

 

Na generalni skupščini so bili v izvršilni odbor LIF izvoljeni: 

- Dr. Maximilian Dobretsberger (Avstrija, Piber) – predsednik 

- Michal Horny, dipl. ing. (Slovaška, Topolcianky) – podpredsednik 

- Andor Dallos, dipl. ing. (Madžarska, Szilvasvarad) – podpredsednik 

- Dr. Nidal Korabi (Hrvaška, Đakovo/Lipik) – generalni sekretar 

- Christian Manz (Avstrija) – blagajnik 

 

Naslednje leto bo LIF generalna skupščina potekala v Kobilarni Lipica in ZRLS bo v veliki meri 

sodelovalo pri organizaciji in morda celo z revijo po zrejnih pregledih. 

 

AD/5: 

M. Avšič pove, da je bilo Združenje aktivno celo leto (Dan lipicanca, zrejni pregledi, Dnevi 

Kobilarne Lipica, različni lokalni dogodki…) in se zahvali direktorici KL za udeležbo na zrejnih 

pregledih ZRLS pri predstavitvi konj, ocenjevalni komisiji za kvalitetno opravljeno delo in 

strokovnemu vodji za tekoče vodenje prireditve. 

Dogodki bodo podrobneje predstavljeni v Glasilu, kot tudi poročilo o delovanju ZRLS v letu 2016. 

 

AD/6: 

KL ima večino datumov za svoje dogodke že definiranih. L. Dobrinja predlaga, da naj tudi ZRLS v 

dogovoru s Kobilarno določi konkreten datum zrejnih pregledov. 

Člani IO se strinjajo, da morajo biti vsi dogodki datumsko določeni do občnega zbora ZRLS. 

 

AD/7: 

- K. Potočnik pove, da cena pripusta pod plemenjaka ni enaka na vseh pripustnih postajah, 

izpostavi Krumperk, in poudari, da bi morali biti enotni pogoji za vse plemenjake. 

- V nadaljevanju K. Potočnik predstavi gensko banko oziroma genotipizacijo z uporabo čipa, 

ki je nedvomno uporabna metoda in zanimiva za vse rejce. Računamo na podrobnejšo 

predstavitev na občnem zboru. 

 

 

 Zapisala: 

    Anastasija Lavrič 


