
 
 
 
 

Zapisnik 2. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 11. 4. 2014 ob 19.30 uri, Kogast, Grosuplje 

 
 
Prisotni: Marko Avšič, Katarina Avšič, Darja Peharc, Jože Janhar, Anastasija Lavrič, Klemen 
Turk, Dragica Štiblar Martinčič, Barbara Turk, Matej Hosta 
 
Odsotni: Janez Rus, Žarko Kariž, Bogdan Ambrožič 
 
Seje so se udeležili tudi Klemen Zupančič, Janez Peternel in Rajko Sinjur. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje 

2. Spletna stran 

3. Dan lipicanca 

4. Konjeniki treh dežel 

5. Razno 

• Seminar »Ocenjevanje konj« (LIF, Kobilarna Lipica) – povzetek 

 
 
Pred pričetkom se je s filmom predstavilo podjetje Kogast, gostitelj tokratne seje. 
 
AD1. 
Zapisnik 1. seje so člani IO soglasno potrdili. 
 
AD2. 
Klemen Zupančič, Mandu d.o.o., izdelovalec spletnih strani, predstavi vzorčno spletno stran 
ZRLS in poda ponudbo: 

• 700 € - izdelava spletne strani 
• 200 € - dodaten jezik 
• 100 €/leto - vzdrževanje in ažuriranje spletne strani 
• 50 €/leto + DDV – gostovanje na strežniku 
• 15 €/leto + DDV – registracija domene ( v zvezi z registracijo domene  se vpraša še 

Rajka Fabbra, katere končnice – eu, com, si, org – imamo že zakupljene) 
 
Člani IO so podali svoje pripombe in predloge: 

• Na vidno mesto naj se doda slovenska zastava 
• C slide show naj se doda slika prapora ZRLS 
• Odpre naj se FB profil 
• J. Peternel predlaga, da se ob imenih kontaktov dodajo tudi slike 



• V rubriko REJA naj se vpišejo plemenski žrebci z direktnim linkom na rodovnik v 
ILR. Dodajo naj se tudi njihove fotografije in v podrubriko reje STRP. 

• Možnost prijave na novice 
 
AD3. 
Dan lipicanca bo 18. 5. 2014 v Kobilarni Lipica. V program gala predstave se bodo za ZRLS 
vključili PRC za konjerejo Krumperk kot predstavnik Biotehniške fakultete s tremi točkami (2 
jahalni + Pipicanerji), Gregor Turk in Belinda Wolthuis s Pas de Deux, vprege ZRLS in 
predvidoma rejska kolekcija (kobila z več potomci) Kobilarne Hosta. 
Pred pošiljanjem vabil članom Združenja naj M. Avšič pokliče J. Rusa, da se dogovori za 
prost vstop članov na prireditev in za čas, ki ga s svojim nastopom lahko zapolni ZRLS. D. 
Peharc prevzame nabavo kuvert za vabila, podjetje Kogast pa bo prevzelo njihovo tiskanje kot 
tudi tiskanje naslovov na kuverte. 
Člani ZRLS bodo z vabili dobili tudi poziv, da naj zaradi lažjega in hitrejšega obveščanja 
svoje elektronske naslove sporočijo na ZRLS naslov. 
 
AD4. 
J. Peternel na kratko predstavi tradicionalno prireditev, ki se bo pričela v dopoldanskih urah 
na mejnem prehodu Rateče, od koder se bo povorka odpravila proti Kranjski Gori, in na 
katero bodo člani prejeli vabila sočasno z vabilom na Dan lipicanca. 
Prijave na prireditev prejema J. Peternel. 
 
AD5. 

• Udeležence seminarja za izobraževanje sodnikov, ki je potekalo od 28. do 30. 3. 2014 
v Kobilarni Lipica so kot predstavniki ZRLS pričakali K. Turk, A. Lavrič, M. Avšič in 
K. Avšič, ki so se udeležili tudi sestanka organizacij zasebnih rejcev, članic LIF, ki je 
bil organiziran takoj po registraciji udeležencev. 
K. Turk poda kratko poročilo o poteku in odzivih, ki so bili pozitivni. Seminar je bil 
sestavljen iz kratkega teoretičnega dela in veliko praktičnega, na katerem je bilo 
predstavljenih med 30 in 40 konj. Udeleženci so sprejeli predlog, da naj bi se v tednu 
po generalni skupščini LIF, ki bo jeseni, odvil teden podobnih dogodkov. 

• K. Turk obvesti člane IO, da bo v torek, 15. 4. 2014, na Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje organiziran sestanek v zvezi z zootehniško uredbo EU. Udeležila naj bi se ga J. 
Rus in K. Turk. 

• D. Štiblar Martinčič predlaga, da naj glede na sklep letošnjega OZ o oprostitvi plačila 
članarine zaradi nastale škode ob žledu prizadeti člani pošljejo svojo vlogo – prošnjo 
na elektronski ali poštni naslov Združenja. 

• R. Sinjur predstavi svoje poglede na delovanje Združenja, omeni preslabo 
komunikacijo med člani ter da so novi člani običajno prezrti, poudari, da je napaka, da 
se člani organov ZRLS na občnem zboru niso vsak posebej predstavili, da manjka 
druženje, izleti…. Ob tem K. Avšič predlaga, da se naredi plan dogodkov, tako 
družabnih kot izobraževalnih, K. Turk pa povezavo z Združenjem mladih rejcev. 

• J. Peternel obvesti člane IO o oddaji Dobro jutro, ki bo posvečena lipicancu in na 
kateri lahko predsednik, M. Avšič, predstavi tudi ZRLS. Ob studiu je ponujena je tudi 
možnost snemanja na Ljubljanskem gradu, kjer bi moral biti prisoten tudi praporščak, 
Tone Bizjak, s praporom. K sodelovanju se povabi tudi Janez Rus. 

• J. Peternel predlaga peticijo o ponovni uvedbi žigosanja lipicanskih konj. 
 
 

   Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 

 


