
 
 

Zapisnik 22. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 10. 5. 2013 ob 19.30 uri v hotelu Maestoso v Kobilarni Lipica 

 
 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Bogdan Ambrožič, Klemen Turk, Fabio Gergolet, 
Janez Rus  
 
Odsotni: Andrej Hosta, Darja Peharc, Igor Rehar, Maja Amon, Dragica Štiblar Martinčič 
 
IO ni bil sklepčen, seja je po predlaganem dnevnem redu zaradi hitro bližajočega se Dneva lipicanca vseeno 
potekala. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 21. seje 
2. Dan lipicanca 2013 
3. Predlog STRP 2013 
4. Razno 

 
AD1. 
Prisotni člani IO ZRLS-PRO zaradi nesklepčnosti zapisnika 20. seje niso potrjevali. 
 
AD2. 
Dan lipicanca bo v nedeljo, 19. 5. 2013, v Kobilarni Lipica. Program se bo začel ob 15.00. Nastopajoči: 
lipiška jahalna šola z gosti, predstavniki ZRLS in Postaja konjeniške policije. 
ZRLS se bo predstavilo z dvema točkama jahačev, ki jih trenira Ž. Kariž in z vpregami (zadolžen K. Turk) – 
istega dne je v KL namreč tekmovanje v vožnji vpreg za nagrado Združenja rejcev lipicanca Slovenije, zato 
bodo vozniki vpreg že tako na mestu prireditve. 
Vabila članom ZRLS bodo poslana po pošti v začetku naslednjega tedna in zanje je vstop na prireditev 
brezplačen. 
V zvezi z nastopom ZRLS je za scenarij prireditve potrebno čimprej poslati spremljajoči tekst za vsako točko 
ter imena konj in jahačev. 
Prisotnost praporščaka, Antona Bizjaka, s praporom je »obvezna«. 
Prihod nastopajočih konj je možen že dan pred prireditvijo, v soboto od 13.00 dalje. 
 
AD3. 
ZRLS potrdi predlog STRP za leto 2013, vendar je potrebno takoj po zaključku poletja in običajnih dopustov 
oblikovati predlog dopisa na MKO ter se dogovoriti za sestanek. 
 
AD4. 

- predlog J. Peternela – Vzrejna hiša Barbana, da se ob pošiljanju vabil na Dan lipicanca hkrati pošlje 
še vabilo na slavnostni sprejem štirivprege zakoncev Matern iz Nemčije na mejnem prehodu Rateče 
(ob 15.00), ki ga organizirajo KK Špik, Vzrejna hiša Barbana ter KK Žirovnica, ter vabilo na 
tekmovanje eno in dvovpreg, ki bo v soboto, 1. junija v Globokem. 
Člani IO se s predlogom hkratnega pošiljanja vabil strinjajo, v kolikor bo na vabilu tudi logotip 
ZRLS. 

- pošiljanje podatkov LIF-u, ki se izvede v naslednjem tednu: število in kategorija ZRLS konj iz 
registra (seznam priskrbi J. Rus), imena in kontakt članov ZRLS, ki bodo dobili geslo za dostop in 
urejanje LIF spletne strani (K. Turk, B. Ambrožič, A. Lavrič, P. Slavič, M. Hosta), imena članov 
ocenjevalne komisije (J. Rus, Ž. Kariž, K. Turk, P. Slavič). 

 
   Zapisala: 

  Anastasija Lavrič 


