
 
 

Zapisnik sestanka IO, dne 5. 2. 2018 na kmetiji Janhar 

 

Prisotni člani IO: Marko Avšič, Bogdan Ambrožič, Dada Lavrič, Dragica Štiblar Martinčič, 

Katarina Avšič, Janez Peternel, Barbara Turk, Jože Janhar 

 

Odsotni člani IO: Darja Peharc, Matej Hosta, Janez Rus, Žarko Kariž 

 

Seje sta se udeležila tudi Matjaž Hlebš in Aleksander Ozmec. 

 

 

Določi se dnevni red seje:  

1. Glasilo: vsebina, naloge posameznih članov in objava 

a. Vabilo za občni zbor 2018 

b. Uvodnik (Marko Avšič) 

c. Dan lipicanca (Janhar)  

d. Dan kobilarne (Tina Čič) 

e. LIF (Dada) 

f. Svetovno prvenstvo v vpregah (Tina Čič) 

g. Vzrejni pregledi 2017 (Rus) 

h. Martinov pohod (Sinjur) 

i. AGRA (Peternel) 

j. Lipicanci na Univerzi (Žgajnar) 

k. Dnevi pršuta in terana (Žgajnar) 

l. Konjeniki treh dežel (Janhar) 

2. Občni zbor se bo organiziral v Lipici 17.03.2018 ob 10.00 uri. Vabila z glasilom se 

izdajo do 03.03.2018, prispevki se pošljejo Dadi do 21.2.2018 

3. Pregled seznama predloga prireditev in dogodkov ZRLS-ja v letu 2018 

a. Organizacija usposabljanja članov za ocenjevanje lipicanskega konja 

b. Zakon o živinoreji, ki stopi v veljavo 1. novembra 2018 (pridobitev  

usposabljanja, rejski program mora biti usklajen z novim zakonom) 

c. Organizacija prireditev in sodelovanje na prireditvah, ki jih organizira Lipica 

d. Sodelovanje na prireditvi lipicanci na Univerzi 

e. Strokovna ekskurzija 

f. Izvedba rejskega programa (vzrejni pregled ter delovni test) 

g. Udeležba na skupščini LIF 

h. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji članov ZRLS-ja 

i.    Sodelovanje na prireditvah drugih konjeniških organizacij 

4. Financiranje Združenja je zgolj s članarino (cca 3.600 Eur/ leto). Sredstva so se 

porabljala za članarino LIF-a, ID ovitke, vzdrževanje spletne strani, tiskanje glasila in 

priznanj, hrana na OZ in vzrejnih pregledih, ozvočenje na vzrejnih pregledih, pošta, 

računovodstvo, izdelavo kap, rozet, lent, jaken (4 kosi za promocijo) - dodatne jakne 

se naročijo po OZ, ko se definirajo velikosti in količina. 

5. Pogovor je bil tudi o stroških vodenja vzrejne knjige in stroških cen ID-ja, ter 100% 

plačilo rejca za DNK analizo. 



6. Problematika so:  

a. Žrebci 

b. DNK preiskave niso pravočasno opravljene 

c. Ažurnost in atraktivnost spletne strani 

d. Zakon o kobilarni Lipica 

e. Žigosanje 

7. V združenju smo v zadnjih letih definirali izgled enotnih oblačil članov ZRLS in 

pripravljenost konj na javnih predstavitvah in ocenjevanjih. Poskušali smo poudariti 

pomen ZRLS za Kobilarno Lipica v novem Zakonu o Kobilarni Lipica. Zavzemali 

smo se za vključitev predstavnika ZRLS v Svet KL kot zainteresirane javnosti. 

8. Razno: 

Volitve ZRLS 2018: Aleksander Ozmec predstavi svojo kandidaturo za predsednika in 

nove organe Združenja (dodatek v pdf-u) 

 

Zapisala Katarina Avšič 

 

 

 

 



 
 

C I L J I   I N   P L A N  D E L A   Z D R U Ž E N J A    R E J C E V 
L I P I C A N C A   S L O V E N I J E   Z A   O B D O B J E   2018-2022 

 

 

Poslanstvo: 

Bistvena je organizirana reja, razvoj in promocija avtohtone slovenske pasme konj, ki sodi             
med najstarejše pasme konj na svetu.  

Vizija: 

Povrniti slovenskemu lipicancu ugled, ki ga je v Sloveniji in svetu že imel in je v skladu z                  
njegovimi lastnostmi: gracioznim gibanjem, inteligentnostjo, ponosom in dostojanstvenostjo,        
skromnostjo, zdržljivostjo, torej je žival, ustvarjena za paradnega konja in visoko šolo jahanja.             
Ljudje naj bi prepoznali lipicanca tudi kot konja za preživljanje prostega časa, saj je primeren               
tako karakterno kot funkcionalno in ni samo konj, ustrezen za visoko šolo jahanja. 

Cilji: 

● V povezavi s Kobilarno Lipica je treba slovenskega lipicanca vrniti v slovenske  
   in evropske arene. 

● Povezati moramo rejce na področju strokovnega dela, dresure in vprege. 
● Dvigniti želimo število članov združenja in povečati število lipicancev  Sloveniji.  
● Dvigniti je treba nivo vzreje lipicancev v okviru ZRLS. 
● Združenje mora ohranjati kulturno dediščino Slovenije z nastopi lipicancev na  

   kulturnih, športnih in protokolarnih prireditvah v državi. 
 
 
Plan dela v obdobju 2018-2022: 
 

● Razčleniti moramo vplačano članarino s ciljem pridobivanja novih članov (mejnik:          
2018). 
- Rejci in imetniki konj plačajo 50 € članarine (imajo glasovalno pravico), 
- Podporniki združenja pa 20 € (nimajo pravice glasovanja). 

● Kako promovirati ZRLS: 
- spletno stran je treba prevesti v angleščino in nemščino (mejnik: 2018), 
- vzdrževati moramo spletno stran z interaktivnimi vsebinami s ciljem, da jo naredimo             
bolj privlačno za obiskovalce, 
- na spletno stran je treba dodati obrazec za vpis in plačilo članarine ZRLS, kjer novi                
član že sam lahko izbere tip članstva.  
- vzpostaviti je treba prodajne liste, 
- združenje nujno potrebuje promocijski material: majice, kape, letake, nalepke  
  in podobno, 
- združenje mora biti prisotno na sejmih doma in v tujini,  
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- sodelovati je treba z drugimi združenji tradicionalnih avtohtonih pasem konj, 

● Izobraževanje: 
- Učiti se moramo dela s konji na tleh, pod sedlom in v vpregi, pripraviti konje  
  na razstave in jih znati ocenjevati,  
- Učiti se moramo o reprodukciji in prehrani, ocenjevanju živali,  

● Sodelovati moramo na razaličnih razpisih:  
● Vpis ZRLS – PRO na seznam UNESCO (mejnik konec marca 2018), 
● Vpis ZRLS-PRO kot združenja, ki deluje v javnem interesu – nameniti bi bilo treba 0,5               

% dohodnine (mejnik leto 2018); 
● Sodelovati moramo pri programu v okviru PRP 2014-2020 /  Dobrobit živali kopitarji 
● Sodelovati moramo s tujimi združenji rejcev lipicanca,  
● Svetovalna funkcija ZRLS – rejci in vsi drugi interesenti morajo dobiti vse informacije             

na enem mestu (dobiti morajo razne finančne podpore, informacije o reji, prodaji in             
promociji konj).  
 
Stokovne naloge: 

● Spremeniti bo treba Zakon o živinoreji jeseni 2018 – potrebno bo prilagoditi            
rejski program; 

● Urediti je treba opravljanje DNK analiz,  
● Rejci se morajo izobraževati za ocenjevanje konj, razširiti je treba število           

članov rejske komisije (na 3-5 članov); 
● Nujno je treba napisati pravilnik o uporabi logotipa (kdo, kdaj, kje in kako se              

ga sme uporabiti); 
● Na novo je treba izdati rodovno knjigo v tiskani in/ali spletni obliki. 

 
Sestava odbrov kot sledi: 
Izvršilni odbor: 

● Aleksander Ozmec (predsednik) 
● Klemen Turk (stokovni vodja) 
● Angelika Pristov 
● Samanta Sušnik 
● Cirila Zupanc 
● Jože Janhar 
● Barbara Turk 
● Matjaž Hlebš 
● Jana Jašović Memon 
● Primož Tanko 
● Rajko Sinjur 
● Miha Tavčar 
● Ina Anzeljc 

 
Nadzorni odbor: 

● Jože Turk 
● Milojko Strajnar 
● Tone Bizjak (če odkloni predlagamo Bogdan Ambrožič) 

 
Častno razsodišče: 
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● Marjan Verce  
● Janez Peternel  
● Matej Hosta 

 
Strokovni svet: 

● Člani Kobilarne Lipica z vodjem Klemnom Turkom  
● ZRLS : Rajko Sinjur, Matjaž Hlebš , Jana Jašović Memon  
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