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ZAPISNIK 15.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
 

Datum: 16.1.2020 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk , Jože Janhar, Jana Jašović Memon, Rajko Sinjur, 
Primož Tanko, Angelika Pristov, Barbara Turk, Miha Tavčar, Ina Anzeljc, Jože Janhar 

Odsotni : Samanta Sušnik 

Gostje: / 

Zapisnikar : Jana Jašović Memon  

Začetek sestanka:  ob 19:00 

Konec sestanka: ob 22:00 

Lokacija: Gostilna Repnik, 

Kamnik 

 
DNEVNI RED 

1. Pregled dela 2019 

2. Pripustna sezona in občni zbor 2020 

3. Sprememba rejskega programa  

4. Razno 

 
Zapisnik 14. Seje IO je bil soglasno sprejet.  

 
1. Pregled dela 2019: 
- Občni zbor uspešno izpeljan, glasilo uspešno tiskano 

- Dan lipicanca smo premaknili 2019 zaradi slabega vremena 

- Presnos na vzrejnem pregledu je bil uspešno izpeljan, ni bilo vse popolno, vendar ocenjujemo, 

da uspešno izpeljano  

- Izlet žal ni bil izpeljan, je pa v planu dela za leto 2020  

- Finance 2019 - kažejo pozitivno ničlo, bilanco poda blagajničarka na občnem zboru  

 

 

2. Pripustna sezona in občni zbor 2020 

Angelika pripravi prezentacijo s slikami z dogodkov v toku leta 2019 za občni zbor. Sestanek v Lipici je 

21.2.2020 z direktorjem, g. Osetom in g. Rusom glede plemenskih žrebcev in skupnih letnih nalog 

ZRLS in Kobilarne Lipica. Zahteva ZRLS so trije do štirje plemenjaki za letošnjo pripustno sezono.   
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3. Sprememba rejskega programa: 

Klemen Turk, vodja rejskega programa, pripravi spremembo rejskega programa v skladu z novo uredbo 

EU.  

Ocenjevanje živali – spremenimo točkovanje na polovične točke  

PDS – za kobile je sprejemljiv, za žrebce se spremni iz enodnevnega izpita na dvodnevni izpit. Žrebca 

privedemo na lokacijo, prvi dan ga prikaže domač jahač, naslednji dan testni jahač.  

Sprememba statura ZRLS v 25. Členu in sicer: Strokovni svet, ki ga sestavljaja pet (5) predstavnikov 

združenja, en (1) strokovni vodja in trije (3) zunanji predstavniki pogodbenih izvajalcev. 

 

4. Razno: 

- Koledar dogodkov je potrebno pripraviti in objaviti v glasilu 

- Objava prodajnih oglasov na spletni strani – kdaj lahko ZRLS izdaja za to račune je potrebno 

preveriti (Cirila), je pa nekako povezano s statusom profitne / neprofitne organizacije.  

- Glasilo – njegovo oblikovanje in izdajo vodi Primož 

- Spletna stran mora biti gotova in objavljena do 15.2.2020 

- Andreas Materen vabi 22.2.2020 , potrebno mu je predati zahvalo za promocijo pasme in 

slovenskega lipicanca.  

 

 


