
 
 
 

Zapisnik 3. seje IO ZRLS - PRO 
Sobota, 5. 7. 2014 ob 15.00 uri, Globoko 

 
 
Seja je bila organizirana pred piknikom ZRLS in se je odvijala na kmetiji družine Peternel, 
Globoko 2a, Radovljica. 
 
Prisotni: Marko Avšič, Katarina Avšič, Bogdan Ambrožič, Darja Peharc, Anastasija Lavrič, 
Barbara Turk. 
 
Odsotni: Žarko Kariž, Matej Hosta, Klemen Turk, Janez Rus, Dragica Štiblar Martinčič, Jože 
Janhar. 
 
Seje so se udeležili tudi naslednji člani ZRLS: Janez Peternel, Milan Pohar, Ciril Pohar, 
Miroslav Marc. 
 
Na začetku seje predsednik seznani prisotne z različnimi dopisi in obvestili, ki jih je ZRLS 
prejelo po pošti in jih bo potrebno obravnavati zaradi seznanitve oziroma oblikovanja 
določenih stališč o posamezni zadevi, kot so program izobraževanja – poziv MKO za prijavo 
na razpis za leto 2015, vabilo občine Sežana k sodelovanju na Prazniku terana in pršuta v 
Dutovljah, potrditev plačila računa za računovodske storitve in ponudbe za sodelovanje z 
dosedanjo računovodkinjo, go. Bedrač. Ponudbo smo sprejeli, tako da bomo z go. Bedrač 
sodelovali tudi v prihodnje. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 

2. Program izobraževanja 

3. Poročila o preteklih dogodkih 

4. Razno 

 
AD1. 
Zapisnik 3. seje so prisotni člani IO soglasno potrdili. 
 
AD2. 
Obravnavali smo program izobraževanja za rejce in imetnike živali, s katerim se je Združenje 
prijavilo na razpis MKO za izvedbo izobraževanj v kmetijstvu za leto 2015. Program sta 
pripravili D. Peharc in A. Lavrič. Prisotni so se strinjali, da je program ustrezen in da se lahko 
tudi letos prijavimo na razpis. V kolikor bomo pridobili dovoljenje za izvedbo izobraževanja, 
ga bomo v začetku leta 2015 tudi čimprej izvedli. 
 
AD3. 
Glede poročila o preteklih dogodkih smo se vsi prisotni strinjali, da je bila udeležba članov 
ZRLS na posameznih dogodkih uspešna in da je potrebno še naprej težiti k čimvečji 



prisotnosti in s tem k prepoznavnosti Združenja. Dogodki, na katerih so bili aktivni naši člani, 
so bili naslednji: 

- Srečanje konjenikov treh dežel, 1 5. 2014 – Rateče, Kranjska gora. Na konjeniškem 
pohodu so aktivno sodelovali člani ZRLS Janez Peternel, Marko in Katarina Avšič, 
Rajko Sinjur, jahači družine Janhar. 

- Oddaja nacionalne TV Dobro jutro, 13. 5. 2014 - Ljubljanski grad, prisotni: Marko 
Avšič, Janez Rus, Janez Peternel (kobila z žrebetom), Rajko Sinjur (rejska kolekcija), 
Klemen Turk (dvovprega), Jože Janhar (2 konja pod sedli). Oddaja je bila uspešen 
medijski napovednik in vabilo na osrednjo prireditev Združenja, Dan lipicanca. 

- Dan Lipicanca, 18. 5. 2014 - Kobilarna Lipica, aktivni člani ZRLS: promocijska 
skupina PRC za konjerejo Krumperk, Biotehniška fakulteta s tremi točkami (Ponos 
Slovenije, Španska šola po slovansko, Pipicanerji) pod vodstvom učitelja jahanja, 
Žarka Kariža, Klemen Turk (dvovprega), Gregor Turk in Belinda Wolthuis (Pas de 
deux), Janez Peternel (štirivprega). 

- Lipicanec na Univerzi, 14. In 15. 6. 2014 – Krumperk. Jedro programa so izvajali 
jahači, člani Združenja kot promocijska skupina PRC Krumperk in študentje 
Biotehniške fakultete, ki se učijo jahanja pri Ž. Karižu. Zanimiva in nova je bila točka 
Predstavitev 16 rodov lipicanskih kobil pod sedli študentk Univerze Ljubljana in 8 
linij lipicanskih žrebcev. V programu so sodelovali tudi: Kobilarna Lipica, Kmetija 
družine Janhar. Prodekan BTF je podelil priznanja jahačem Kobilarne Lipica, ki so se 
udeležili olimpijskih iger leta 1984 v Los Angelesu. 

- Mednarodno prvenstvo v vožnji vpreg, 26. 6. 2014 – Kobilarna Lipica. Med ostalimi 
tekmovalci so se prvenstva udeležili člani Združenja kot tekmovalci oziroma 
pomočniki pri organizaaciji, in sicer: Miha Tavčar, Klemen Turk, Janez Peternel, 
Aleksander Ozmec, Barbara Turk. 

- Povir, 22. 6. 2014 – tekmovanje v vožnji vpreg za pokal Slovenije – poročilo bo 
pripravil organizator, Miha Tavčar. 

 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so bile prireditve, na katerih so s svojimi konji sodelovali 
člani Združenja, številne, dobro obiskane in uspešne. Precej pa jih bo do konca leta še sledilo, 
kot na primer Praznik terana in pršuta v Dutovljah, kamor so povabljeni Marko in Katarina 
Avšič, Miha Tavčar, PRC za konjerejo Krumperk, Dnevi Kobilarne Lipica (14. 9. 2014), 
vzrejni pregledi (20. in 21. 9. 2014, KL).  
 
AD4. 
Pot točko razno smo obravnavali problematiko plemenskih žrebcev: 

- F. Canissa pri T. Bizjaku – s situacijo je strokovni vodja že seznanjen s strani 
žrebčarja, o tem je IO obvestil B. Ambrožič. Vprašljivo je zdravstveno stanje žrebca in 
posledično njegova plemenilna sposobnost. Stanje je potrebno urediti tako, da bo 
korektno za vse, za lastnike prišiščenih kobil, predvsem pa za žrebčarja. 

- Čas prihoda žrebcev na pripustne postaje pred sezono, ki je ponavadi precej pozen. 
Problematika je pereča, zaradi tega smo se strinjali, da tudi o tem sprejme ustrezne 
odločitve strokovni svet. 

 
Govorili smo tudi o izdelavi dodatnih zastav ZRLS, zaenkrat 10, ki bi jih po ceni 15 €/kom 
lahko kupili tudi vsi zainteresirani člani Združenja. 

 
Seja se je zaključila ob 16.30, ko se je pričel piknik za vse člane ZRLS. 

 
 

   Zapisala: 
Darja Peharc 


