
 
 

Zapisnik 6. seje IO ZRLS – PRO 
Petek, 24.10. 2014 ob 19.00 uri, Lipica 

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

1. Potrditev zapisnika 5. seje 
2. Pripustna sezona 2015, osemenjevanje s svežim semenom 
3. Vzrejni pregledi 2015 
4. Osnutek plana IO za leto 2015 
5. Organizacija strokovne ekskurzije za člane ZRLS-ja v kobilarni Lipik in Đakovo, 

20.12.2014 
6. Razno 

-spletna stran 
-poročilo sejma iz Komende 

 
AD1: 
Pregled zapisnika 5. seje IO ZRLS-PRO 
Strokovni svet ZRLS pripravi načrt za naslednjo sezono pripustov 2015. 
Vzrejni pregledi so se izvedli po planu. Število udeleženih živali je bilo majhno, prav tako je 
bilo malo število živali za vzrejni pregled drugod po svetu. To informacijo smo pridobili na 
srečanju LIF-a na Češkem. 
 
AD2: 
Rus: Predlaga se usposobitev mobilnega laboratorija veterinarske fakultete in na novo določi 
pripustne postaje zasebnih rejcev. Za povečanje populacije lipicanca bi bila nujna realizacija 
izvedbe umetnega osemenjevanja. Lipica bi morala omogočiti, da zasebni rejci dajo v rejo v 
Lipico svoja najboljša žrebeta. Strošek rejca bi bil cepljenje, kar pa zadeva hranjenja in same 
reje, je strošek Lipice. S tem si Lipica pridobi predkupno pravico dobrih žrebet iz te črede. 
Reja v prihodnje bi morala temeljiti na pripuščanju samo najboljših kobil pod najboljše 
žrebce. 
 
AD3: 
Predlog g. Ambrožiča je, da bi morala Lipica bolj intenzivno dajati v zasebno rejo dobre 
plemenske kobile, ki bi jih rejci pripuščali pod dobre plemenske žrebce in bi s tem 
pripomogli, da bi pridobili boljše potomce. 
Predlog je tudi, da se na spletno stran vstavi seznam dobrih kobil in žrebet. 



Predlog g. Ambrožiča: populacija lipicancev naj bi se predstavila na vzrejnih pregledih, tako 
da se sestavi seznam rejcev s kobilami in žrebeti. Vzrejna komisija mora pripraviti program za 
rejce s temo kako pripraviti konja za vzrejni pregled in za prodajo. Vzrejni pregled naj bi se v 
letu 2015 izvedel skupaj z razstavo lipicancev in predstavitvijo delovne sposobnosti lipicanca. 
 
G. Avšič: za občni zbor se pripravi predlog, kako in kje še predstaviti lipicanca ali narediti 
vzrejni pregled. 
G. Turk: test delovne sposobnosti se iz jesenskega časa prestavi na pomladanski čas. Kobila 
za delovno sposobnost mora biti stara vsaj 4 leta in pol. 
 
Na tem srečanju IO smo se tudi dogovorili, da ZRLS in LIF napišeta in podpišeta podporno 
pismo Lipici za predlog, da se Lipica predlaga za seznam UNESCO. 
 
AD4: 
Plan IO za leto 2015 je tudi izvedba: 
Umetnega osemenjevanja s svežim semenom. 
Možnost za rejce, da oddajo svoje žrebčke v Lipico za pripravo na vzrejni pregled in delovno 
sposobnost – to naj bi bila stimulacija za nadaljnjo rejo lipicanca. 
Kobile, ki jih Lipica ne potrebuje več in bi jih radi dali v zasebno rejo, se bo najprej ponudilo 
in predstavilo članom ZRLS, šele nato ostalim, nečlanom. 
Tiste rejce, ki veliko pripuščajo in imajo dobra žrebeta, ki jih nato oddajo Lipici ali prodajo 
naprej, se jih stimulira pri naslednjih pripustih z gratis semenom, pripustom. 
 
G. Turk pripravi zapisnik LIF skupščine na Češkem 
 
AD5: 
20.12.2014 se organizira dvodnevni strokovni izlet v Lipik in Đakovo. Po izletu se bo podal 
kratek zapisnik izleta. 
 
Na sestanku IO ZRLS smo se dogovorili, da se na DURS poda predlog, da se 1% dohodnine 
lahko nameni tudi ZRLS pod registracijo – združenje posebnega pomena. 
 
AD6: 
Pod razno: 
Določiti bo potrebno skrbnika spletne strani, da bo čim bolj ažurirana spletna stran s slikami 
ter opisom dogodka. 
 
Jože Janhar je podal tudi poročilo o dogodku, sejmu v Komendi kjer so se predstavili tudi 
nekateri člani ZRLS-ja. 
 
 
 

Zapisala: 
      Katarina Avšič 


