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ZAPISNIK 16.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
 

Datum: 6.7.2020 

Prisotni: Miha Tavčar, Angelika Pristov, Klemen Turk, Primož Tanko, Matjaž Hlebš, Barbara Turk, 
Aleksander Ozmec 

Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Jana Jašović Memon, Cirila Zupanc, Jože Janhar , Rajko 
Sinjur 

Gostje: / 

Zapisnikar : Aleksander Ozmec  

Začetek sestanka:  19:00  

 Konec sestanka: ob 21:00 

Lokacija: Gostilna Repnik, 

Kamnik 

 
DNEVNI RED 

1. Vzrejni pregled 2020 

2. Dnevi Kobilarne Lipica  

3. Razno 

 
Zapisnik 15. Seje IO je bil soglasno sprejet.  

 
1. Vzrejni pregled 2020: 
- Centralni vzrejni pregled  je planiran 12.9.2020 v Kobilarni Lipica. Izvedejo se še registracije 

žrebet pri rejcih na domu. V Prešnici pri Jani Jašović Memon in Andreju Hosti v Selih pri Šentjerneju. Do 

01.8.2020 je potrebno pridobiti pripustne liste in podatke za katalog. Tudi letos bo potekal prenos preko 

ClipMyHorse. TV in bo potrebno točno začeti. Rejce je potrebno vprašati, katere živali imajo na prodaj. 

Preveriti je potrebno, kdo uredi ozvočenje (Lipica ali ZRLS). Potrebno je sklicati strokovni svet, letos tudi 

razširiti vzrejno komisijo. Za test delovne sposobnosti predlagamo zunanjega sodnika. Napovedovalec: 

Vito Avguštin 

 

 

2. Dnevi Kobilarne Lipica 

Dnevi Kobilarne Lipica bodo potekali dne 13.9.2020, na katerih naj bi sodeloval tudi ZRLS. Program še 

ni znan, prav tako ne ali se bomo dogodka udeležili.   
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3. Cenik: 

Z letošnjim letom sprejemamo dodatne stroške.  

 

Sklep1: 

Stroški registracije na domu so 200 eur v kolikor im rejec več žrebet ali živali in vsaj ene kobile z 

žrebetom oz. živali ne pripelje na centralni vzrejni pregled. 

Sklep2: 

Naknadna registracija žrebeta stane 100 eur + ostali stroški. 

Sklep3: 

Stroški vzrejnega pregleda za nečlane so 100 eur. 

 

Cenik je potrebno narediti in dati na spletno stran med dokumente združenja. 

 

4. Razno: 

- Letošnja Agra odpade.  

- Prodaja konj v Lipici poteka kot prodaja državne lastnine.  

- Spletno stran bi lahko urejala Melita Sinjur.  

- Strokovna ekskurzija Sloveniji – v skladu s Covid priporočili in zmožnostmi v začetku oktobra.  

- Vito Avguštin piše knjigo o nastopu na olimpijskih igrah v Los Anglelesu. Naslenje leto se strošek doda v 

razpis in mu tako pomaga sofiancirati izdajo.  

- Cirila pripravi seznam članov s plačilom članarine in rejce pozove h plačilu na vzrejnem pregledu.  

 


