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ZAPISNIK 4.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
Datum: 15.06.2018 
Prisotni: Aleksander Ozmec, Barbara Turk, Cirila Zupanc, Matjaž Hlebš, Primož Tanko, Jože 
Janhar, Jana Jašović Memon, Rajko Sinjur 
Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Miha Tavčar, Klemen Turk, Angelika Pristov 
Gostje:  /  

Zapisnikar : Jana Jašović Memon. 
Začetek sestanka:  ob 19:00 

Konec sestanka:  ob 21:30 

 
DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje,  
2. AGRA 2018 in Komendski sejem, 
3. Uskladitev rejskega programa z novo uredbo, 
4. Razpisi 
5. Dan Kobilarne Lipica  
6. Razno 

 
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje: 

      Zapisnik je soglasno sprejet.  
                    

  
2. AGRA 2018 in Komendski sejem: 

Letošnji koncept so mladi prevzemniki kmetij. Partnerska država je letos 

Makedonija. PRC Krumperk bo s svojimi konji prisoten, preveriti je potrebno ali bi 

lahko konje tudi predstavljali.  Na voljo so 4 boksi, predstavitve potekajo dvakrat 

na dan. Ideja predstavitve: 

- Kobila in žrebe  

- Žrebec  

- Konj, ki dela  

- Vsestranskost lipicanca ter lipcanec v vrhunskem športu  
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Preveriti je potrebno naslednje: 

- Ali lahko konji prihajajo in odhajajo v času trajanja sejma, saj bi tako lahko 

prikazali več konj in prisotnih bi bilo več rejcev; 

- Dogovoriti se je potrebno kdo bo prisoten na sejmu in koliko časa; 

- Stojnica in promocijski material ter kdo bo prisoten  

 

Zadolženi: Aleksander Ozmec, Angelika Pristov, Jana Jašović Memon 

 
3. Uskladitev rejskega programa z novo uredbo: 

Na UVHVVR je dne 12.06.2018 potekal sestanek glede avtomatiziranem 

dodeljevanju enotne življenske številke (ŽŠ/ULEN) registriranim kopitarjem. 

Glede na sestanek mora vsaka PRO najkasneje do 20.07.2018 na UVHVVR-

SIRIS sporočiti katera varianta je zanjo sprejemljiva.  

 

Zadolženi: Strokovni svet ZRLS, Klemen Turk in Aleksander Ozmec.  

 
4. Razpisi:  

Barbara T. Pogleda razpise saj je potrebno ugotoviti, kje bi v bodoče lahko pridobili več 

točk in posledično še več sredstev. Pripravi tudi obrazec 'Lista prisotnosti', ki ga 

potrebujemo za različne dogodke. Kot dokazila veljajo: 

- Članki; 

- Slike; 

- Lista prisotnosti  

                                    S pripravo dokumentacije smo bili uspešni in prejeli smo dve pozitivni odločbi.  

Občini Sežana je potrebno vrniti podpisano pogodbo, ki je priloga odločbi. 

                                     

                                    Zadolžena: Aleksander Ozmec in Barbara Turk 

                       

5. Dnevi Kobilarne Lipica (DKL): 
Glede na uspešno izveden Dan lipicanca v KL, je prišla pobuda iz KL o skupnem 

nastopu tudi na Dnevih Kobilarne Lipica, ki bodo potekali v septembru. DKL se 

bomo udeležili.  
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6. Razno: 
Promocijski material, ki smo ga natisnili za Dan lipicanca (katalogi, letaki,...) so 

stali 340 eur in so že plačani. V Rusiji poteka en večjih sejmov, ki se ga bo 

udeležila Angelika. Proti koncu meseca je potrebno sklicati sestanek strokovnega 

sveta.  

 

 

 

 


