
 
 

Zapisnik 12. seje IO ZRLS – PRO 
Petek, 11. 9. 2015, ob 19.00 uri v Kobilarni Lipica 

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

1. Potrditev zapisnika 11. seje 

2. Zrejni pregledi 

3. Prijava na LIF skupščino in rezervacija hotela 

4. Razno 

 

AD/1: 
Kljub nesklepčnosti seje IO je bil zapisnik 11. seje potrjen. 
 
AD/2: 
J. Rus pove, da je letos prijavljeno nizko število žrebet in opozori, da naj rejci, ki tega še niso 
storili, čimprej pošljejo potrdilo o pripustu/poročilo o žrebitvi v Kobilarno Lipica na naslov: 
Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana s pripisom ¨Za strokovno službo¨. 
 
Prisotni člani IO so določili datum zrejnih pregledov, in sicer: 

- identifikacijsko registracijski pregled in ocenjevanje žrebet letnika 2015 ter odbira 
žrebic za vpis v rodovniško knjigo: 24. 10. 2015, Kmetija Janhar, Hraše 46, 
Smlednik; 
Po zrejnem pregledu na Kmetiji Janhar bo organizirano tudi druženje s skromno 
pogostitvijo, zato so ZRLS člani vabljeni, da pridejo v čimvečjem številu. 

- ocenjevanje in odbira žrebcev za vpis v rodovniško knjigo ter preizkus – izpit delovne 
sposobnosti ZRLS žrebcev in kobil: 31. 10. 2015, Kobilarna Lipica; 

- datum zrejnega pregleda v Kobilarni Hosta je predviden za sredino novembra in bo 
rejcem javljen pravočasno a nekoliko kasneje; 

- nemški člani so letos poslali poročilo o žrebitvi le za eno žrebe, zato bosta oris in 
registracija za to žival sicer opravljena, kot sta bila tudi lani, ocenjevanje ZRLS 
komisije pa bo potekalo kakšno leto kasneje, ko bo na zrejni pregled privedenih več 
živali. 

 
Kobile, ki bodo prijavljene za vpis v rodovniško knjigo in obenem za preizkus delovnih 
sposobnosti, se lahko pripeljejo le v Kobilarno Lipica 31. 10. 2015. 



Zaradi interesa nekaterih rejcev bo PDS kobil lahko potekal tudi v vpregi. Pravočasno jim bo 
poslana naloga, ki jo bodo njihove kobile morale prikazati na izpitu. 
 
V naslednjem tednu bodo članom ZRLS poslana vabila na zrejne preglede. Člane opozarjamo, 
da naj pred njimi plačajo članarino. 
 
AD/3: 
Generalna skupščina LIF bo letos v Lourmarin-u v Provansi od 8. do 11. 10. 2015. Udeležili 
se je bodo Marko in Katarina Avšič ter Anastasija Lavrič. V naslednjih dneh se bodo prijavili 
in vplačali kotizacijo v višini 200 € po osebi. 
 
AD/4: 

- Dan Kobilarne Lipica – 20. 9. 2015 – na gala predstavi bodo s svojim programom 
nastopali jahači Kobilarne Lipica, gostje pa bodo »Leteči Francoz« Lorenzo, konjeniki 
Postaje konjeniške policije ter  zdaj že tradicionalno predstavniki PRC za konjerejo 
Krumperk. 

- M. Avšič predlaga, da bi ZRLS letos v drugi polovici novembra organiziralo izlet v 
Piber. 

- S strani članstva je opozorjeno, da bi morala biti ZRLS spletna stran pestrejša in slike 
dogodkov redno dodane. 

- R. Sinjur preko predsednika predlaga, da bi Združenje organiziralo kakšen pohod s 
konji. Predlog je dobrodošel in ga člani IO podpirajo, vendar je smiseln v 
pomladanskem času. 

 
 

Zapisala: 
    Anastasija Lavrič 


