
 
 
 
 

Zapisnik 3. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 9. 5. 2014 ob 20.00 uri, kmetija Janhar 

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

1. Potrditev zapisnika 2. Seje 

2. Spletna stran 

3. Dan lipicanca, 18. 5. 2014 

4. Dobro jutro, 13. 5. 2014 

5. Konjeniki treh dežel - poročilo 

6. Razno 

− Izdelava zastav ZRLS 

 
Pred pričetkom 3. seje smo si ogledali posest Kmetije Janhar in njihove konje ter si ogledali 
dresurno predstavo njihove jahalne šole. 
 
 
AD1. 
Zapisnik 2. seje so člani IO soglasno potrdili. 
 
AD2. 
Predstavil se je link spletne strani ZRLS, ki ga je pred 3. sejo IO posredovala Dada po mail-u 
vsem članom IO Združenja. 
Predsednik se je strinjal, da izdelovalec spletne strani izstavi račun za dosedanje delo, po 
pogojih, ki so bili dogovorjeni na 2. seji IO. 
Glede stare domene mora g. Rajko prekiniti pogodbo s prejšnjimi izdelovalci spletne strani. 
 
AD3. 
Predsednik predstavi plan/program predstavnikov Združenja .na prireditvi Dan Lipicanca, ki 
bo v Lipici dne 18. 5. 2014. 
Nastopajoči: 

• Janez Peternel – s štirivprego 
• Klemen Turk – dvovprega in v sedlu Pas de deux 
• Trebec – enovprega 



• PRC za konjerejo Krumperk – 3 točke: Ponos Slovenije, Španska šola po 
slovansko, Pipicanerji 

• Postaja konjeniške policije 
• Hosta – rejska kolekcija 

 
Janez Rus predstavi Dan Lipicanca iz strani Kobilarne Lipica. Pove, koga so povabili s strani 
državnih organov in ustanov, fakultet in rejskih organizacij. 
Pove tudi, da  prireditev bo v vsakem primeru. V primeru dežja se bo prestavila v jahalnico. 
 
AD4. 
J. Peternel na kratko predstavi tradicionalno prireditev, ki se je odvijala mejnem prehodu 
Rateče in od koder se je povorka odpravila proti Kranjski Gori. Udeležilo so se je Janez 
Peternel, Kmetija Janhar, predsednik ZRLS ter Katarina Avšič. Prireditev je bila zelo uspešna 
in zelo dobro obiskana. 
  
AD5. 
Naredi se organizacijski plan za predstavitev Združenja na televiziji v oddaji »Dobro jutro«. 
Janez Peternel priskrbi konjenike in kočijaže iz Združenja za predstavitev na Ljubljanskem 
gradu. Sodelovali bodo: Peternel, Turk, Janhar in priskrbi se prapor. 
G. Ambrožič predlaga, da se da izdelati en večji prapor ter en manjši prapor za na konja. 
 
AD6. 
Pod točko razno se je dogovorilo, da se poišče ponudnika za izdelavo zastav (slovenske, 
ZRLS). 
 
 
 

   Zapisala: 
  Katarina Avšič 

 


