
 
 

Zapisnik 18. seje IO ZRLS – PRO 
Četrtek, 27. 1. 2017, v Kobilarni Lipica 

 

 

Prisotni: Marko Avšič, Janez Rus, Bogdan Ambrožič, Katarina Avšič, Klemen Turk, Jože Janhar, 

Dragica Štiblar Martinčič, Barbara Turk, Anastasija Lavrič. Seje sta se udeležila še Janez in Nina 

Peternel. 

Odsotni: Žarko Kariž, Darja Peharc, Matej Hosta 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 17. seje IO in pregled sklepov 

2. Priprava na občni zbor 2017 

3. Glasilo + vabila na OZ 

4. Razno 

 

AD/1: 

Po pregledu zapisnika 17. seje IO je bil le-ta soglasno potrjen. 

V zvezi  s posameznimi točkami dnevnega reda prejšnje seje: 

- ponovna uvedba žigosanja - J. Rus je pripravil dopis s predlogom za soglasje, ki je bil v 

imenu KL in ZRLS že poslan na UVHVVR , kjer bo že naslednji ponedeljek sestanek, ki se 

ga bodo udeležili tudi J. Rus, K. Turk in M. Avšič. 

- M. Avšič obvesti IO, da je načrtovana ekskurzija v Kelebijo zaradi prenizkega števila 

prijavljenih odpadla. 

 

AD/2: 

- Člani IO zadolžijo posamezne člane za pripravo poročil oziroma točk dnevnega reda OZ 

2017 in se dogovorijo o datumu: 4. 3. 2017 v Kobilarni Lipica. 

- V roku enega meseca bodo znani plemenjaki za letošnjo pripustno sezono in K. Turk bo v 

čim krajšem času sporočil, če si bodo žrebčarji lahko ogledali predvidene plemenjake že 

pred OZ. 

- V delovne organe OZ so predlagani naslednji člani: 

Delovno predsedstvo: Bogdan Ambrožič – predsednik ter članici Darja Peharc in Barbara 

Turk; 

Vodenje zapisnika: Katarina Avšič; 

Verifikacijska komisija: Klemen Kolenc in Matej Hosta; 

Overovatelja: Anastasija Lavrič in Jože Janhar. 

- K. Turk je zaradi zadolžitev v KL podal izstopno izjavo iz izvršilnega odbora in strokovnega 

sveta ZRLS. 

- Na OZ bodo predvidoma izvoljeni trije novi predstavniki ZRLS v strokovnem svetu in po 

potrebi nadomestne člane IO. IO v strokovni svet predlaga naslednje člane: Matej Hosta, 

Miha Tavčar in Jaka Žgajnar ali Jože Janhar. M. Avšič se obveže, da bo pri predlaganih 

preveril, če so funkcijo pripravljeni sprejeti.  

- Na OZ je potrebno apelirati na člane ZRLS, da naj se večjih dogodkov, predvsem zrejnih 

pregledov, ki bodo organizirani v obliki prireditve, udeležijo v čim večjem številu.  



- Rejcem bodo na letošnjem OZ podeljena priznanja za najbolje ocenjene živali v preteklem 

letu, zato je na prejšnji sejo določena komisija pripravila pravilnik o podeljevanju rejskih 

priznanj, ki se glasi: 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU REJSKIH PRIZNANJ 

 

1. Rejska priznanja se podeljuje na občnem zboru za preteklo leto. 

2. Rejska priznanja se podelijo rejcem živali. 

3. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega žrebec na zrejnem pregledu doseže 

oceno 75 točk ali več. 

4. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega kobila na zrejnem pregledu doseže 

oceno 72 točk ali več. 

5. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega žrebe na zrejnem pregledu doseže oceno 

37 točk ali več. 

 

V Lipici, 27. 1. 2017 

Predsednik ZRLS – PRO 

Marko Avšič 

 

 

AD/3: 

Člani IO se dogovorijo o pripravi prispevkov o preteklih dogodkih za Glasilo, ki bo skupaj z 

vabilom na OZ, ki ga pripravi A. Lavrič, poslano vsem članom ZRLS. Prispevke zbere A. Lavrič, 

zaradi tiskanja in poštnega pošiljanja je rok za oddajo 10. 2. 2017. 

 

AD/4: 

Od januarja 2017 je Klemen Turk vodja službe za konjerejo v Kobilarni Lipica in v zvezi z 

operativnimi vprašanji naj se ZRLS v prihodnje obrača nanj. Janez Rus je januarja 2017 postal 

pomočnik direktorja Kobilarne Lipica in ostaja strokovni vodja ZRLS. 

 

Za lipicanske dogodke je potrebno določiti datume že pred OZ in člane ZRLS o njih obvestiti. Do 

danes znani datumi so: 

- Dan lipicanca: predvidoma 21. 5. 2017; 

- Dnevi Kobilarne Lipica: 24. 9. 2017. Predvidoma zaradi drugačne organizacije ZRLS ne bo 

sodelovalo; 

- Generalna skupščina LIF v Kobilarni Lipica: 28. do 30. 9. 2017; 

- Zrejni pregledi ZRLS v Kobilarni Lipica: sredi oktobra, točen datum bo na OZ sporočil K. 

Turk. 

 

 

 Zapisala: 

    Anastasija Lavrič 


