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ZAPISNIK 1. SEJE STROKOVNEGA SVETA 

 

Datum: 28.9.2020 

Prisotni člani: Klemen Turk , Nataša Gorišek, Klemen Potočnik, Milojko Strajnar,  

Tomaž Hosta, Matjaž Hlebš  

Odsotni člani : Janez Rus  

Ostali prisotni: Aleksander Ozmec 

Zapisnikar : Jana Jašović Memon 

Začetek sestanka:  ob 17:00 

Konec sestanka:  ob 19:30 

Lokacija: Kmečki Hram, Tomačevo, Ljubljana   

 

 

DNEVNI RED 

1. Vzrejni pregled 

2. Dokumentacija in ocenjevanje konjev 

3. Plemenski žrebci 

 

 

 

1. Vzrejni pregled: 

Prijavljeni so žrebeta za registracijo, kobile za vpis v rodovnik in kobile za test delovne sposobnosti. 

Nobnega žrebca.  

 

Vzrejna komisija: Klemen Turk, Nataša Gorišek, Milojko Strajnar in Matjaž Hlebš 

Komisija za PDS: Klemen Turk, Nataša Gorišek, Matjaž Hlebš in Dora Markun (mednarodna dresurna 

sodnica) 

 

           Centralni vzrejni pregled bo potekal v Lipici 3.10.2020 s prenosom preko ClipMyHorse.TV. Izvedejo se še     

           vzrejni pregledi v Prešnici pri Jani Jašović Memon, datum nekje v tednu po centralnem vzrejnem pregledu  

           ter vzrejni pregled pri Andreju Hosti 6.11.2020.  
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2. Dokumentacija in ocenjevanje konjev: 

 

       Vpisi ocen v ID dokumente za kobile, žrebeta in žrebce. V letošnjem letu se začne vpisovati ocene za      

       žrebeta. Na centralnem vzrejnem pregledu se vse ID dokumente pobere in vpise ocene za vpis v  

       rodovnno knjigo ter rezultate preizkusa delovne sposobnosti.  

 

Ocenjevanje ostane klasično, letos se še ne uvede ocenjevanje na pol točke (0,5). Linearni sistem je 

primeren pri lipicancu zgolj vzporedno, ne pa kot edini sistem. Ker je populacija manjhna, je pri 

linearnem ocenjevanju vprašljivo pravilnosti in realnost podatkov.  

 

 

3. Plemenski žrebci: 

 

Temo je načel Aleksander Ozmec. V preteklih dneh je Janez Peternel, brez vednosti in dogovora z 

združenjem vrnil v Kobilarno Lipica oba plemenska žrebca, 388 Conversano Allegra XLVI in 363 

Siglavy Samira XXII, ki jih je imel dodeljena s pogodbo v sezoni 2020. Ker je pogodba tripartitna in 

sklenjena med Kobilarno Lipica, ZRLS-jem in žrebčarjem, je s tem kršen sam postopek komunikacije in 

ravnanja s plemenjakom.  

 

 

Sklep 1:  

Zaradi dogovarjanja brez vednosti predsednika in strokovnega vodje ZRLS glede vrnitve plemenski 

žrebcev 388 Conversano Allegra XLVI in 363 Siglavy Samira XXII nazaj v kobilarno, se žrebčarja 

Janeza Peternela, da na disciplinsko komisijo.  

 

Sklep 2: 

Kobilarni Lipica, podpisniku pogodbe o najemu plemnjakov, je porebno poslati obvestilo o napačnem 

ravnanju in komunikaciji povezani s predajo in vračilom plemenskih žrebcev v kobilarno. Dopis se 

pošljem Janezu Peternelu v vednost.  
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Sklep 3: 

Potrebno urediti podaljšanje pogodb za najem plemenskih žrebcev, ki so ostali na pripustnih postajah.  

 

                 Predsednik SS ZRLS 
Klemen Turk, dr.vet.med. 

                
 


