
 

 

 

 

 

ZAPISNIK 9.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
 

Datum: 18.02.2019 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk , Barbara Turk, Jože Janhar, Matjaž Hlebš, Jana 

Jašović Memon, Rajko Sinjur, Primož Tanko, Angelika Pristov, Cirila Zupanc, Miha Tavčar 

Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc 

Gostje: Tone Bizjak 

Zapisnikar : Jana Jašović Memon 

Začetek sestanka:  ob 19:00 

Konec sestanka: ob 22:00 

 
DNEVNI RED 

1. Dan lipicanca 

2. Mednarodni konjeniški sejem Abu Dhabi 

3. Reja 

4. Razno 

 
Zapisnik 8. seje IO je bil soglasno sprejet.  

 
1. Dan lipicanca na Zbilju: 

Potrebno je zbrati soglasja od lastnikov zemljišč. Oddati vlogo na UE, predhodno je potrebno priskrbeti 

in pogodbe o izvajanju storitev skleniti z: 

- Veterinarjem 

- Potapljači (preveri ali so porebni, ker je zraven jezero) 

- Zavarovanje prireditve 

 
 

Sponzorji in donatorji: 

Potrebno je sestaviti dopis in pakete in jih povabiti h sodelovanju. Obiski obrtnikov bi bili nujni. 

 
 

Okvirni predlog izvedbe: 

Zbor v JC Janhar, 4 km povorka do Zbiljskega jezera – cca 30 min v hodu. Krožna pot s kočijami skozi 

Zbilje. Rejska kolekcija (kobile z žrebeti) – razmislek v to smer je še potreben . 

 

Udeleženci (predlog): 
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- Janez Peternel 

- Rajko Sinjur 

- Matjaž Hlebš 

- Kobilarna Lipica 

- JC Janhar 

Potrebno je preveriti, ali bi bila možna izvedba atraktivne maratonske vožnje. 

Tehnična izvedba: 

- Potrebujemo povezovalca, ki bi znal ljudi animirati 

- Varovalne ograje – Miha jih predlaga 50 . Ima jih tudi policijska konjenica, mogoče bijih lahko prosili 

za uporabo / najem. Na omenjenem prireditvenem prostoru bi potrebovali cca 200 metrov ograj. 

- Vsak voznik rabi dva pomagača, če ne drugače, da hodita ob vpregi za varnost 

- Jahači enega spremljevalca z namenom varovanja ob poti 

 
 

Naloge v naslednjem tednu: 

- Sestanek s TIC Zbilje (lastnik zemljišča so Savske elektrarne, najemnik je TIC Zbilje) in potrebno je 

pridobiti njihovo mnenje o izvedbi prireditve 

- Poiskati možnost najema ograj 

 
 

Gasilci – potrebno se je z njimi pogovoriti sodelovanje z njimi nikoli ni bil problem. 

Gostinjci – potrebno jih je obiskati in jih povprašati po ponudbi. Pričakujemo kako ugodnost, saj jim s 

prireditvijo naredimo promet. 

 
ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

- Jože Janhar (predsednik) 

- Matjaž Hlebš 

- Jana Jašović Memon 

- Angelika Pristov 

- Cirila Zupanc 

- Tone Bizjak 
 

Prireditev: 
18.05.2019 ob 14:00 

 
 

2. Mednarodni konjeniški sejem Abu Dhabi : 



3 

 

 

ZRLS zastopata Jana in Angelika. Stroške navedemo tudi v razpisu. Sejem je širše zastopan in 

udeležuje se ga več držav in segmentov konjeništva. 

 
3. Reja 

Rejski pravilnik je bil razširjen in je objavljen na spletni strani. 

Na Veterinarski fakulteti so se prvič sestale priznane rejske organizacije. Pogovor je tekel v smeri 

strategije v konjereji. Statistika govori v prid črnih pripustov in ne rodovniških živali, kar je potrebno 

v bodoče spremeniti. Sestavljen je odbor, ki bo PRO-je zastopal. Na MKGP je poslan dopis, na 

katerega odbor čaka odgovor in bodoče korake. 

 
Nova EU uredba daje PRO-jem večjo vlogo in odgovornost. Za vse napake odgovarja PRO oz. 

predsednik. MKGP ne nosi več krivde za napake. Nov rejski program je končan, potrebno je 

podpisati pogodbo opravljanju strokovnih nalog (ZRLS – Kobilarna Lipica). Potrebno je napisati 

pravilnik, ki ureja razmerja med člani in nečlani ZRLS ter reševanje pritožb. Z novo uredbo se le- 

te rešujejo nivojsko : 

- 1.nivo ZRLS (častno razsodišče in nadzorni organ) 

- 2. Nivo MKGP 

- 3. Nivo EU 


