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ZAPISNIK OBČNI ZBOR ZRLS  

2. 2. 2019 
Kobilarna Lipica ob 9:00 

v prostorih Graščine 
 
Zbrane je nagovoril predsednik Aleksander Ozmec, pozdravi tudi zbrane goste, ga. 
Lorelo Dobrinja, direktorico Kobilarne Lipica in g. Omahna, predsednika Združenja 
slovenske hladnokrvne pasme. Predsednik prične občni zbor in predlaga delovno 
predsedstvo.  
 
Točka 1.  
Vsi člani so bili z vabilom na občni zbor seznanjeni s predlaganim dnevnim redom, 
zato predsednik predlaga v izvolitev člane delovnih organov OZ: 
Delovno predsedstvo: 

- Matjaž Hlebš 
- Barbara Turk 
- Jože Janhar  

Verifikacijska komisija:  
- Rajko Sinjur 
- Janz Peternel  

Zapisničarka:  
- Jana Jašović Memon 

Overovitelja: 
- Miha Tavčar 
- Milojko Strajnar  

 
Sklep 1  
Potrdili so delovno predsedstvo občnega zbora, zapisničarko, verifikacijsko komisijo 
in overovatelja v gornji sestavi. 
 
Točka 2  
Delovno predsedstvo je zavzelo svoja mesta in predsednik, g. Matjaž Hlebš, navzoče 
pozdravi, se zahvali za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju da na 
glasovanje dnevni red OZ: 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Otvoritev občnega zbora,  
2. Izvolitev:  

• Delovnega predsedstva,  

• Verifikacijske komisije,  

• Zapisnikarja, 

• Dveh overoviteljev.  
3. Poročilo predsednika,  
4. Poročilo strokovnega vodje,  
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5. Poročilo blagajničarke za leto 2018,  
6. Poročilo nadzornega odbora,  
7. Poročilo častnega razsodišča,  
8. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora,  
9. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2018,  
10.Predstavitev, razprava in potrditev pravilnika o rejskih dosežkih,  
11.Program dela za leto 2019 za Izvršilni odbor in Strokovnega sveta,  
12.Beseda gostov,  
13.Informacije o pripustni sezoni 2019,  
14.Razno. 
 
Sklep 2 
Predlog zamenjave točk dnevnega reda je bil soglasno sprejet in občni zbor je potrdil 
dnevni red skupščine. 
 
Točka 3  
Poročilo predsednika za leto 2018: 

- Kandidirali smo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 

vlogo, ki je zajemala naše dejavnosti skozi leto. Prejeli smo pozitiven odgovor 

na našo vlogo. 

- Kandidirali smo na razpisu občine Sežana, kjer ima sedež naše društvo. Tudi 

na tem razpisu smo bili uspešni in dobili sredstva. 

- V aprilu je bilo organizirano izobraževanje v jahalnem centru Janhar, katerega 

so se udeležili naši člani in zunanji slušatelji. 

- Eden naših osrednjih dogodkov je bil v soorganizaciji s kobilarno: DAN 

LIPICANCA. Na tej prireditvi smo podelili priznanje in nagrado častnemu članu 

mag. Janezu Rusu in se mu zahvalili za njegovo delo z lipicanci in v 

združenju. Sledila je predstava, na kateri so se predstavili naši člani.  

- Predstavili smo se tudi na sejmu AGRA, kjer so bili naši lipicanci glavne 

zvezde. 

- Združenje se je udeležilo z dvovprego dogodka Dnevi terana in pršuta v 

Sežani.  

- Bili smo na Dnevih Kobilarne Lipica, kjer smo imeli priložnost pokazati konje 

privatne reje. Na pomožni maneži pred osrednjo prireditvijo so se predstavili 

naši jahači in vozniki vpreg ter pokazali in dokazali, da znamo tudi privatni rejci 

dobro naučiti naše lipicance, saj so odlični konji v vpregah in pod sedlom. 

Vozniki vpreg so se udeležili tudi osrednje predstave. 

- Šli smo na sejem v Komendo v sodelovanju s Kobilarno Lipica in tam 

promovirali naše konje. 

- Bili  smo na največjem konjeniškem sejmu v Rusiji, kjer je naša predstavnica 

predstavila slovensko rejo lipicancev.  

- Sledila je skupščina LIF-a na Madžarskem, kjer smo na sestanku izmenjali 

mnenje s privatnimi rejci iz drugih delov sveta in imeli skupščino 
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mednarodnega združenja lipicanca. Na skupščini je bil tudi Miha Tavčar kot 

delegat, še bolj pomembno pa je, da je bil tam kot odličen ambasador 

slovenskega lipicanca in našega združenja.  

- Naš osrednji dogodek je bil ocenjevanje žrebet, kobil in žrebcev. V kobilarni 

Lipica smo jih počipirali, odvzeli vzorce krvi za preiskavo DNK ter orisali naš 

naraščaj, v rodovnik sprejeli plemenske kobile, enemu žrebcu podaljšali 

licenco in opravili test delovne sposobnosti. Vse to se je zgodilo pod 

strokovnim vodstvom naše komisije. Vzrejni pregled je bil tudi v Kobilarni 

Hosta. Tudi tam je komisija opravila svoje delo.  

- Naš rejec g. Rajko Sinjur je organiziral pohod s konji od hribčka do hribčka. 

- Odšli smo na strokovno ekskurzijo v kobilarno Džakovo, Kelebija in 

Karađorđevo. Ekslurzija je uspela.  

- ZRLS je v tem letu postalo nosilec nesnovne kulturne dediščine tradicionalna 

reja in vzreja lipicancev.  

- Imeli  smo jesensko izobraževanje, ocenjevanje konj in selekcijske ukrepe, kar 

smo izvedli v Kobilarni Lipica. 

- Naši člani so se z lipicanci predstavljali tudi na drugih prireditvah. Ena takih je 

LIPICANCI NA UNIVERZI v izvedbi biotehnične fakultete Ljubljana.  

Lahko bi naštel še druge dogodke. Zahvaliti se moram svoji ekipi za vso opravljeno 

delo in njen čas, ki ga namenjate delovanju združenja ter se zavedate odgovornosti, 

ki smo jo prevzeli ob izvolitvi. 

Na koncu pa hvala vam, članicam in članom združenja, prav tako tudi Kobilarni 

LIPICA, ki kakor koli pomagate pri delovanju združenja s svojimi nastopi, idejami, 

predlogi, kritikami, … in tako skrbite za našo kulturno dediščino. 

Sklep 3 
OZ z glasovanjem sprejme poročilo o delu Združenja za leto 2018. 
 
Točka 4 
Poročilo strokovnega vodje: 
Klemen Turk, dr. vet. med. 
Centralni vzrejni pregled je bil za člane ZRLS letos organiziran v Kobilarni Lipica v 
soboto 22. 9. 2018. Poleg tega sta bila organizirana še dva naknadna vzrejna 
pregleda, in sicer 13. 10. 2018 v Kobilarni Hosta v Selah pri Šentjerneju in 16. 10. 
2018 pri Jani Jašović Memon v Prešnici pri Kozini. 
 
Identifikacijsko registracijski pregled žrebet 
V letu 2018 je ZRLS identificiral in registriral 41 žrebet letnika 2018 v zasebni reji, od 
tega 18 moških in 23 ženskih žrebet. Na centralni vzrejni pregled, ki je potekal v 
Kobilarni Lipica, so pripeljali 21 žrebet. Na vzrejnem pregledu v Kobilarni Hosta smo 
identificirali in registrirali 12 žrebet, na vzrejnem pregledu pri Jani Jašović Memon pa 
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6 žrebet. Dve žrebeti sta bili identificirani in registrirani na naknadni registraciji pri 
rejcih doma. 
 
Komisija v sestavi Klemen Turk, mag. Janez Rus in Peter Slavič je ocenila vsa 
žrebeta. Povprečna ocena vseh ocenjenih žrebet letnika 2018 je 35,45 točke. Za 
primerjavo je bila povprečna ocena žrebet letnika 2016 34,13 in žrebet letnika 2017 
34,57 točke. Iz tega je razvidno, da kvaliteta novorojenih žrebet vsako leto raste in 
poleg tega je tudi vzpodbudno, da se je število novorojenih žrebet zadnje tri leta 
ustalilo med 35 in 43 žrebet na leto. 
 
V zadnjih letih so se razmere, ki so vladale v konjereji v času ekonomske krize 
umirile. Ponovno je stekla prodaja konj in posledično se je povečal pripust. 
 
Odbira in vpis plemenskih živali v rodovniško knjigo 
 
Odbira ženskih živali 
 
Odbira je potekala 22. 9. v Kobilarni Lipica in 13. 10. v Kobilarni Hosta. Skupaj je bilo 
ocenilo 12 kobil, od tega 5 v Kobilarni Lipica in 7 v Kobilarni Hosta. 10 kobil je bilo 
odbranih za pleme. 
Kobile je ocenila komisija v sestavi Klemen Turk, mag. Janez Rus in Peter Slavič. 
Povprečna ocena je 68,8 točke. Za primerjavo je bila povprečna ocena ocenjenih 
kobil v letu 2017 67,66 točke in v letu 2016 69,33 točke, s tem, da smo v letu 2016 
ocenili tudi nekaj starejših, še ne ocenjenih kobil. 
 
Odbira moških živali 
 
V letu 2018 ni bil pripeljan noben žrebec na odbiro za plemenjaka. Licenco smo 
podaljšali že znanemu plemenjaku 23 Maestoso Gaetana in sicer za obdobje 3 let.  
 
Izpit iz preizkusa delovne sposobnosti 
 
Izpit je potekal 22. 9. 2018. v Kobilarni Lipica. Na preizkus sta bili pripeljani dve živali, 
triletni kastrat in petletna kobila. Konja sta bila primerno pripravljena in sta uspešno 
opravila izpit. 
 
Zaključek 
 
V letu 2018 se je kvaliteta žrebet dvignila. Sedaj je potrebno, da ta žrebeta čez 3 oz. 
4 leta rejci privedejo na odbiro za plemenske živali v veliko večjem številu kot do 
sedaj. V nasprotnem primeru bo reja stagnirala. Plemenska čreda članov ZRLS se 
stara, v zadnjih desetih letih je bilo le malo kobil sprejetih v rodovnik, saj jih rejci niso 
pripeljali na oceno, poleg tega so bile te kobile povprečne kvalitete. Pomembno je, da 
se sedaj čim več kvalitetnih žrebet obdrži v reji in se jih, ko odrastejo, pripelje na 
odbiro. Le tako bo reja še naprej napredovala v kvaliteti. 
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Pomembno je tudi, da vse več živali pripeljemo na izpit iz delovne sposobnosti. To je 
pomembno iz več razlogov. Prvič, pridobimo podatke, ki jih potem uporabimo pri 
določanju plemenske vrednosti posamezne živali in njenih staršev, drugič, te živali 
bodo na trgu dosegale boljšo prodajno ceno in tretjič, s temi živalmi bo lastnik lažje 
delal tudi v prihodnosti, ker bodo bolj obvladljive in poslušne. Tako se ne bo dogajalo, 
da so živali pri predstavitvi neobvladljive, zaradi tega jih je težko izmeriti in oceniti, kot 
to vidimo na vzrejnih pregledih. 
 
Večina rejcev se zelo potrudi pri pripravi konj in žrebet za ocenjevanje, so pa še 
nekateri, ki temu posvečajo premalo časa in pozornosti. Zato apeliram na vse rejce in 
lastnike, da živali primerno pripravijo na vzrejni pregled. 
 
V prihodnje bo potrebno posvetiti več pozornosti vzreji mladih žrebcev. Že več let se 
dogaja, da na odbiro žrebcev za pleme ne pripeljejo nobenega mladega žrebca. 
Vzreja žrebčkov je bolj zahtevna kot vzreja žrebic zato se rejci le neradi odločajo za 
vzrejo mladih žrebcev, večino jih prodajo oz. kastrirajo že v mladosti. Posledično 
zaradi tega pripeljejo zelo malo mladih žrebcev na odbiro, kar pa predstavlja težavo 
pri zagotavljanju plemenjakov za ZRLS. Ta problem bi lahko nekoliko omilili s skupno 
vzrejo mladih žrebcev. 
 
Sklep 4  
Poročilo strokovnega sveta združenja za leto 2018 je bilo soglasno sprejeto. 
 
Točka 5  
Poročilo blagajničarke, ga. Cirile Zupanc.  
V preteklem letu 2018 je bilo začtno stanje ZRLS-PRO: 7.599,42  eur 
 
Prihodki: 

- Članarine                                               2.935,00 eur 
- Vplačila za izlet                                    2.240,00 eur  
- Prodaja promocijskega materiala        640,00 eur  
- Subvencija MKGP                                2.865,06 eur 

- Subvencija občina Sežana                    765,88 eur 
- Zaloga promocijskega materiala         473,66 eur 

na dan 31.12.2018 
PRIHODKI SKUPAJ                          9.919,60 eur  

 
 
 
ODHODKI: 

- Stroški materiala in pomž.materiala               501,41   eur  
- Potni stroški                                                  1.607,20   eur  
- Stroški izleta 28.-29.10. 2018                       2.605,94  eur  
- Bančni stroški                                                  106, 9    eur  
- Stroški vzdržvanja in izdelave  

Napredne spletne strani                                  951,60  eur  
- Podaljšanje internetna domene                        36,60  eur  
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- Stroški najemnine in predavanja                     180, 00  eur 
- Računovodske storitve                                     244,00   eur 
- Reprezentanca                                                 647,00   eur 
- Tiskovine in reklamni material                          715,00  eur 
- Članarina LIF                                                    300,00  eur 
- Soudeležba na gen.skupščini LIF                     440,00  eur 
- Nakup promocijskega materiala                     1.178,52  eur 

Ostali stroški                                                      359,40  eur 
ODHODKI SKUPAJ                                      9.873,67   EUR 
   

Rezultat za leto 2018 se izkazuje za = 45,93 eur presežkov prihodkov nad odhodki.  
Na dan 31.12. 2018 je finančno stanje ZRLS-PRO = 6.745,40 eur.  
Zaloga promocijskega materiala v vrednosti 476,55 eur. 

 
Poročilo je sestavljeno v skladu z računovodskimi standardi za društva. 
Poslovne knjige se vodi dvostavno.  

 
Dokumentacija in poslovanje je bilo posredovano Nadzornemu odboru ZRLS-PRO.  
 
Točka 6  
Poročilo nadzornega odbora 
Predsednik g. Jože Turk pove, da nadzorni odbor nima pripomb na finančno poročilo 
in predlaga njegov sprejem.  
 
Točka 7 
Poročilo častnega razsodišča: 
Predsednik častnega razsodišča, g. Janez Petrnel potrdi, da v letu 2018 niso 
zasedali.  
 
Točka 8  
Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora  
Janez Peternel in Rajko Sinjur poročata, da je prisotnih na občnem zboru prisotnih 36 
članov. 60 članov je poravnalo obveznosti in imajo pravico glasovanja. Prisotnih  
mora biti 1/3, kar je 20 članov.  
 
Sklep 8 
Ugotovita, da je občni zbor sklepčen. 
 
Točka 9 
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2018 
 
Sklep 9 
Zaklučni račun in vsa poročila so soglasna sprejeta.  
 
Točka 10  
Predstavitev, razprava in potrditev pravilnika o rejskih dosežkih 
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Predsednik Aleksander Ozmec povabi g. Primoža Tanka, da predstavi pravilnik.  
Primož T. izpostavi minimalne standarde za podelitev priznanj.  
Rejsko priznanje za izjemne rejske dosežke prejmejo: 

- Žrebeta ocenjena z 38 točkami ali več,  
- Kobile ocenjene z 72 točkami,  
- Žrebci 75 točk.  

 
Pravilnik navaja tudi kriterije za podelitev priznanja Rejcu leta. 
V razpravi Klemen Turk izpostavi, da ni smiselno podeljevati nagrad za minimalne 
ocene, gre le za spodbujanje boljše kakovosti in napredek pasme. Miha Tavčar 
izpostavi, da ni zunanjost konja tudi njegova delovna sposobnost in da taki osebki 
niso zanemarljivi in bi bilo vredno razmisliti o vpeljevanju tudi takih, po visokih 
rezultatih v delu in športu, v pleme.  
 
Sklep 10 
Pravilnik je po razpravi z večino potrjen, dva člana sta proti.  
 
11. Točka 
Program dela za leto 2019 za Izvršilni odbor in Strokovnega sveta: 
2. 2. 2019    Občni zbor ZRLS Kobilarna Lipica  
18. 5. 2019            Dan Lipicanca ZRLS  
19. 5. 2019            Dan Lipicanca Kobilarna Lipica  
Junij                       Lipicanci na Univerzi  
9.-11. 8. 2019        Praznik terana in pršuta Dutovlje  
24. - 29. 8. 2019    AGRA Gornja Radgona  
8. 9. 2019              Dnevi Kobilarne Lipica Kobilarna Lipica  
21. 9. 2019            Od hribčka do hribčka Radanja vas  
5.-6. 10. 2019        Vzrejni pregled s prodajnim dnevom Kobilarna Lipica  
11.-.13. 10. 2019   Skupščina LIF, Đakovo  
Oktober                  Vzrejni pregled v Kobilarni Hosta Sela pri Šentjerneju  
Oktober                  Komendski sejem  
Jeseni                    Ekskurzija 
 
Strokovne naloge predstavi Klemen Turk. Prvi vikend v okobru 5. in 6. 10. bo 
centralni vzrejni pregled v Kobilarni Lipica, ki bo organiziran tudi kot prodajni dan. 
Čim več konj naj privedejo v Kobilarno Lipica, to so žrebeta, kobile in žrebce. Tudi 
večji rejci naj privedejo od vsake katerorije po eno žival (registracija žrebet in ocena 
kobil). Izvedli bomo tudi vzrejne preglede na lokacijah Kobilarne Hosta in v Prešnici. 
Nova rodovna knjiga je v pripravi. G. Pohar poda pripombo, da naj bo rodovna knjiga 
izdana v tiskani in elektronski obliki.  
 
Sklep 11 
Program dela izvršilnega odbora in strokovnega sveta za leto 2019 sta soglasno 
sprejeta.  
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12. Točka  
Beseda gostov: 
Besedo podamo ga. Loreli Dobrinja, ki pozdravi vse prisotne. Izpostavi, da spodbuja 
rejo in oceni dobro sodelovanje in si želi, da bi bilo v bodoče v takem ali večjem 
obsegu. Omeni, da ZRLS skupaj s Kobilarno Lipica vzredi okoli 70 žrebet letno, kar ni 
zanemarljiva številka. Prav tako spodbuja sodelovanje genetske izmenjave ZRLS-ju s 
tem, da kobilarna letno nameni na pripustne postaje določeno število žrebcev, saj je 
kvalitetna reja edini pravilen cilj in skrb za razvoj slovenske kulturne dediščine.  
 
Zbrane nagovori tudi g. Omahen, predsednik Združenja slovenske hladnorvne 
pasme, ki je najbolj številčna avtohtona pasma s Sloveniji. Spodbuja sodelovanje z 
ZRLS, predlaga večje sodelovanje in povezavo v bodoče, saj le tako lahko 
dosežemo in predagamo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o razvoju 
in strategiji avtohtonih pasem. Tako bi lahko dosegli večjo pogajalsko moč pri MKGP. 
Agra 2018 je dober primer sodelovanja, kjer smo si vzajemno pomagali. Pohvali 
ZRLS za dobro promocijo, 10. 3. bo na Kmetijski šoli GRM občni zbor Slovenske 
hladnokrvne pasme in povabi predsednika in druge člane.  
 
Točka 13 
Informacija o pripustni sezoni 2019: 
Predstavitev je potekala v jahalnici, razpored žrebcev po pripustnih postajah: 

- 426 Maestoso Gratiosa II,  Jana Jašović Memon, Prešnica 46, 6240 Kozina  
- 209 Neapolitano Monteaura XIX, Miha Cebek, Zgodnja Pristava 7a, 2323 

Ptujska gora 
- 264 Pluto Samira XVIII, ¸Matjaž Hlebš, Snebrska cesta 146, 1260 Ljubljana - 

Polje 
- 433 Maestoso Batosta XII, Janez Peternel, Globoko 2a, 4240 Radovljica  
- 397 Pluto Betalka XXIV, Andrej Hosta, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej  

 
 
14. Točka 
Razno: 

➢ Centrali vzrejni pregled bo potekal 05.,06.10. 2019 v Kobilarni Lipica.  
Želimo organizirati vzrejni pregled in prodajni dan. Klemen Turk pozove, da 
tudi večji rejci pripeljejo, vsaj eno žrebe v KL. Pripustni listi morajo prispeti v 
KL do 15. 7. 2019. Izdelali naj bi prodajni katalog. Lastniki označijo, kateri konji 
so naprodaj. Želimo izvesti promocijo. Promocijki material, kape, jakne, majice 
in polo majice.  

 
➢ Dan Lipicanca želimo izvesti na Zbiljskem jezeru. Ga. Dobrinja v imenu 

Kobilarne Lipica ponudi podporo in bo sodelovala na prireditvi. ZRLS bo tudi 
sodeloval na prireditvi Dneva lipicanca dne 19. 5. 2019 v Kobilarni Lipica.  

 
➢ Promcijski material v obliki letakov smo podeljevali na sejmih, dogodkih in 

podobno.  
 



 
 

9 
 

➢ Jože Turk pohvali kvalitetno izdelavo glasila, ki je avtomatsko promocijski 
material, je redno in lepo pripravljeno. Trudili se bomo, da bi ga pripravili vsaj 2 
x letno. Tone Bizjak misli, da organiziranje Dneva lipicanca na Zbilju ne bi 
smel biti problem. Bled je bil uspešen, malo slabše je uspelo srečanje v 
Mariboru, manj obiskano (slaba izbira termina in slabo vreme).  

 
➢ Aleksander Ozmec izpostavi, da je AGRA vedno problem, nikoli ni dovolj ljudi. 

Obvezno je, da bo rejec, ki se mu podeljuje naziv 'Rejec leta' prisoten na 
sejmu tudi s konji. Sejmišče je slabo organizirano, saj je postavitev maneže 
glede na tribune postavljena nepregledno.  

 
➢ Klemen Potočnik izpostavi, da ni zapisane strategije konjereje. Sestanek je že 

potekal s kasači, kjer je bil prisoten g. Gerkeš s kasaškae centrale in 
omenjeno je bilo, da nimajo nič pametnega zapisanega na MKGP. Predlaga, 
da živinorejci naredimo strategijo skupaj z drugimi organizacijami in to 
predlagamo MKGP. Predlaga vpogled v avkcijo, AGRA ponuja brezplačne 
prostore. G. Potočnik še omeni, da če bomo kaj prodali iz Slovenije, bodo to 
čebele in lipicanci, ker so tukaj doma in so avtohtoni. Predlaga organizirano 
prodajo konj. Pogreša knjige za visoko šolo nad zemljo. Predlaga Kobilarno 
Lipica, da bi stopila h izdelavi takega gradiva.   
 

➢ Aleksander Ozmec in ZRLS predlagata Klemna Potočnika za razvoj strategije 
konjereje.  
 

➢ g. Pohar omeni, da mora ZRLS vedeti, kaj se prodaja. Združenja ne smemo 
izkoriščati za osebne namene.  

 
➢ Miha Tavčar izpostavi in predlaga skupno pašo za žrebce, ker je že danes 

čutiti pomanjkanje konj.  
 

➢ Ga. Dobrinja pove, da potekajo priprave za vpis Kobilarne Lipica na seznam 
UNESCO-a. Našli smo skupno pot, Ministrstvo za kulturo vodi ta projekt, 
sodelujejo vse države, ki imajo državne kobilarne (HR, AUT, ...).  Z Dunajem 
potekajo razgovori, v ozadju so problemi vodenja izvorne rodovne knjige. 
Potekejo razgovori v pravilno smer. V nadaljnih korakih bo moral sodelovati 
tudi ZRLS (podporna pisma, liste, različne šole, mogoče kovači ...). Ga. 
Dobrinja izpostavi, da projekt vodi Kobilarna Lipica, termin oddaje vloge na 
UNESCO je 2020. Naslednji sestanek teh držav na seznamu UNESCO bo 
februarja v Ljubljani, kjer bodo ponovno začrtali smernice. 

 
➢ Marjan Verce izpostavi stroške ID dokumenta. Aleksander Ozmec pojasni, da 

jih sofiancira država in da imajo preostale pasme precej višje stroške.  
Čipiranje in DNK analize so naš strošek. DNK je osnova in pogoj za 
registracijo čistokrvnih lipicancev, ki jo je sprejel LIF. Pred leti je bil strošek 
DNK delno krit iz nekega projekta, zato je bil za rejce nižji. SNP DNK v tujini, 
robotska metoda in je v tujini precej cenejša in se z njo lahko določi precej več 
parametrov.  
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➢ Družina Matteren bo potovala 8. 6. 2019 med Lipico in Dunajem: 
- Prihod 8. 6. 2019 – prespijo v Povirju pri Mihi Tavčarju  
- 9. 6. 2019 Povir – Pivka, prespijo na Ranču Lucy 
- 10. 6. 2019 Pivka – Ranč Bloke 
- 11. 6. 2019 Ranč Bloke – Radanja vas (Rajko Sinjur) 
- 12. 6. 2019 Radanja vas – KK Trbovlje  
- 13. 6. 2019 KK Trbovlje – Lopata (Andrej Glažer) 

- 14. 6. 2019 Lopata – Pragersko (Fingušt) 
- 15. 6. 2019 Pragersko – Trnovska vas (Angelika Pristov)  
- Pot bodo potem nadaljevali proti Dunaju.  

 
- Barbara Turk predstavi vsebino predavanj in izobraževanj z naslovom 'Prireja 

kobiljega mleka' in 'Ocenjevanje in selekcija konj'.  Oba tečaja organizira GRM 
Novo mesto, center biotehnike in turizma, v okviru prijekta MUNERA 3.  

 
- Cirila Zupanc poziva h plačilu članarine, ki naj bo plačana v dogovorjenih 

rokih.   
 

- Aleksandra Ozmec se zahvali ga. Loreli Dobrinja za dobro sodelovanje v 
preteklosti in še izrazi željo po boljšem za naprej s podelitvijo jakne ZRLS-ja.  

 
Sledila je podelitev priznanj najboljšim rejcem za rejške dosežke: 
 

MOŠKA ŽREBETA:  

 

1. 88 MAESTOSO BARBANA III, roj: 14.04.2018, M: 243 BARBANA III, O: 

433 M. BATOSTA XII  

Rejec: PETERNEL JANEZ, GLOBOKO 2A, 4240 RADOVLJICA, točk: 39 

2. 83 CONVERSANO BETALKA XXVII, roj: 29.03.2018, M: 211 BETALKA 

XXVII, O: 388 C. ALLEGRA XLVI  

Rejec: PETERNEL JANEZ, GLOBOKO 2A, 4240 RADOVLJICA, točk: 39 

3. 117 MAESTOSO CAPRIOLA XXXVIII, roj: 22.03.2018, M: 523 CAPRIOLA 

XXXVIII, O: 23 M. GAETANA  

Rejec: JAŠOVIĆ MEMON JANA, PREŠNICA 46, 6240 KOZINA, točk:  39 

4. 86 PLUTO FAMOSA VI, roj: 10.04.2018, M: 284 FAMOSA VI, O: 397 P. 

BETALKA XXIV   

Rejec: PETERNEL JANEZ, GLOBOKO 2A, 4240 RADOVLJICA, točk: 38 

5. 87 MAESTOSO FAMOSA XVI, roj: 11.04.2018, M: 676 FAMOSA XVI, O: 

426 M. GRATIOSA II  

Rejec: STRAJNAR MILOJKO, GORENJE PRI DIVAČI 13, 6215 DIVAČA, točk: 38 

6. 92 MAESTOSO MONTEAURA XXI, roj: 02.05.2018, M: 585 MONTEAURA 

XXI, O: 433 M. BATOSTA XII  

Rejec: PETERNEL JANEZ, GLOBOKO 2A, 4240 RADOVLJICA, točk: 37 



 
 

11 
 

7. 109 CONVERSANO CAPRA IV, roj: 10.05.2018, M: 130 CAPRA IV, O: 

388 C. ALLEGRA XLVI  

Rejec: KOBILARNA HOSTA, SELA 6, 8310 ŠENTJERNEJ, točk: 37 

8. 112 PLUTO TROMPETA XXI, roj: 17.06.2018, M: 705 TROMPETA XXI 

(XX), O: 397 P. BETALKA XXIV, 

Rejec: HLEBŠ MATJAŽ, SNEBERSKA CESTA 146, točk: 37 

 

 

ŽENSKA ŽREBETA:  

 

1. 114 BETALKA XXVIII, roj: 17.05.2018, M: 510 BETALKA XXXIX, O: 388 

C. ALLEGRA XLVI  

Rejec: KOSEC MARJAN, VOJSKO 5, 1217 VODICE, točk: 42 

2. 95 SLAVINA XII, roj: 11.05.2018, M: 751 SLAVINA VIII, O: 433 M. 

BATOSTA XII  

Rejec: SINJUR RAJKO, RADANJA VAS 7, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, točk: 39 

3. 093 CAPRA XXXIV, roj: 08.05.2018, M: 793 CAPRA XXIV, O: 388 C. 

ALLEGRA XLVI  

Rejec: KOSEC MARJAN, VOJSKO 5, 1217 VODICE, točk: 38 

4. 105 THAIS XXIII, roj: 14.04.2018, M: 715 THAIS IV, O: 388 C. ALLEGRA 

XLVI  

Rejec: KOBILARNA HOSTA, SELA 6, 8310 ŠENTJERNEJ, točk: 38 

5. 104 BATOSTA XXI, roj: 12.04.2018, M: 644 BATOSTA XI, O: 487 S. 

CAPRA I  

Rejec: KOBILARNA HOSTA, SELA 6, 8310 ŠENTJERNEJ, točk: 38 

6. 85 BISTRICA IX, roj: 09.04.2018, M:  414 BISTRICA IV, O: 433 

MAESTOSO BATOSTA XII  

Rejec: POTOČNIK KLEMEN, VELIKE LIPLJENE 1K, 1311 TURJAK, točk: 37 

7. 82 CAPRIOLA XXII, roj: 24.03.2018 M: 467 CAPRIOLA IX; O:  37 M. 

NERETVA XVI  

Rejec: MODIC FRANC, CESTA NA JEZERO 8, 1380 CERKNICA, točk: 37 

8. 98 LIPICA XIX, roj: 21.05.2018, M: 233 LIPICA IV, O: 397 P. BETALKA 

XXIV  

Rejec: PETERNEL JANEZ, GLOBOKO 2A, 4240 RADOVLJICA, točk: 37 

9. 100 SLAVINA XIII, roj: 11.06.2018, M: 546 SLAVINA XXXVIII, O: 397 P. 

BETALKA XXIV  

Rejec: MIKLAVEC RADO, DANE PRI SEŽANI 107, 6210 SEŽANA, točk: 37 
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KOBILE: 

 

670 AVALA I, roj: 07.04.2006, M: 014 AVALA III, O: 054 S. GAETA II  

Rejec: KOLARIČ ANTON KOLARIČ ANTON, OBREŽ 86, 2277 SREDIŠČE OB 

DRAVI, točk: 73  

  
Občni zbor se je zaključil ob 12:45 uri.  
 

Zapisničarka: Jana Jašović Memon 

 


