
 
 

Zapisnik 21.seje IO ZRLS-PRO, 
Petek, 15.3.2013 ob 19.30 uri, v prostoru PRC Krumperk 

 
 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Andrej Hosta, Darja Peharc, Bogdan 
Ambrožič, Klemen Turk, Igor Rehar, Maja Amon 
 
Odsotni: Fabio Gergolet, Janez Rus, Dragica Štiblar Martinčič 

 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 20. seje 

2. Dan lipicanca 2013 

3. Predlogi drugih aktivnosti 2013 

4. Razno 
 
AD1. 
 Prisotni člani IO ZRLS-PRO z dvigom rok potrdijo zapisnik 20. Seje IO ZRLS-PRO. 
 
AD2. 
B. Ambrožič seznani prisotne, da bodo člani ZRLS-PRO sodelovali pri slovesnosti ob prihodu 
nemške kočije na cilj pri J. Peternelu, ki bo 26. maja in na tekmi kočij v Globokem 1.6. 
B. Predlaga, bi osrednja prireditev Združenja Dan Lipicanca sovpadala z istoimensko 
prireditvijo, ki jo organizira Kobilarna Lipica na dan  19.maj v Lipici. R. Fabbro zadolži Ž. 
Kariža, da za Dan lipicanca pripravi program z osmimi jahači in K. Turka, da organizira 
prihod kočij za predstavitev. R. Fabbro predlaga, da bi za člane Združenja poskušali na 
prireditvi dobiti poseben prostor, kjer se bodo lahko skupaj usedli. O tem bo obvestil J. Rusa. 
 
AD3. 
Kot dodatno aktivnost bo letos Združenje organiziralo izobraževanje na področju konjeništva, 
konjereje in zdravstvenega varstva konj. Delovno skupino, ki bo poskrbela za organizacijo in 
program izobraževanja, sestavljajo D. Peharc, Ž. Kariž in K. Turk. Določi se datum 
izobraževanja, ki bo potekalo en dan in sicer 15.4.2013. Za prostor izvedbe izobraževanja je 
bil predlagan PRC Krumperk, ker izpolnjuje pogoje za praktični del izobraževanja. Ž. Kariž 
se bo z Biotehniško Fakulteto dogovoril o najemu prostorov za teoretični in praktični del 
izobraževanja.  
 
AD4. 
I. Rehar pove prisotnim, da bo leta 2014 minilo 2000 let od ustanovitve Emone. Ob tem 
jubileju organizira društvo Vespesjan prireditve z rimskimi vojaki in prosi Združenje za 
sodelovanje s konjenikom, ki bi nosil rimljansko opravo. Ž. Kariž predlaga, da se društvo 
Vespesjan vpraša, kaj natančno bi želeli, da bi Združenje pripravilo za sodelovanje in bi 



potem povedali, če je to izvedljivo. D. Peharc pripomni, da smo 2012 v mestu Ljubljana 
podpisali mamorandum o sodelovanju, s katerim se je mesto Ljubljana zavezalo, da bo za 
kulturne dogodke v svoj program vključila ZRLS-PRO. 
 
R, Fabbro opozori A. Hosto, da za vzrejne preglede žrebet letnik 2012 in 2013 pošlje vlogo  
na strokovni svet, če želi, da bi bila registracija in ocenjevanje žrebet izvedena na njihovem 
posestvu. 
 
A. Hosta zastavi vprašanje ali mora biti žrebec iz Nemčije pregledan in potrjen s strani rejske 
komisije, preden se ga uvozi, če ga želi imeti za plemenjaka oz. uporabiti njegovo seme za 
osemenitev kobil. K. Turk odgovori pritrdilno in predlaga, da naj pošlje vlogo na strokovni 
svet. B. Ambrožič predlaga, da naj A. Hosta kontaktira z rejsko komisijo. R. Fabbro pove, da 
je govoril s člani rejske komisije, ki se strinjajo, da bodo na stroške  vlagatelja šli v Nemčijo 
pregledat žrebca. A. Hosta bo o tem kontaktiral J. Rusa. 
 
Seja se je zaključila ob 21.uri. 


