ZAPISNIK 19.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA

Datum: 31.03.2021
Prisotni: Aleksander Ozmec, Primož Tanko, Angelika Pristov, Matjaž Hlebš, Barbara Turk,
Cirila Zupanc, Klemen Turk, Rajko Sinjur, Ina Anzeljc
Odsotni : Samanta Sušnik, Miha Tavčar, Jože Janhar, Jana Jašović Memon
Gostje: /
Lokacija: ZOOM
Začetek sestanka: ob 20:00

DNEVNI RED
1.

Pripustna sezona 2021

2.

Razno

Zapisnik sestanka 18. seje IO je bil soglasno sprejet.

1.

Pripustna sezona 2021

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne in seznani navzoče o zahtevah žrebčarke Jane
Jašovič Memon, da se vse plemenske kobile pred prihodom na pripustno postajo cepi proti herpesu.
Aleksander Ozmec je pred tem sestankom že preveril stanje v Lipici in s strani g. Rusa prejel potrditev, da
naj se plemenske kobile cepijo. O stanju zaloge cepiva pa bo preveril in sporočil naknadno. Danes je g.
Rus preko telefona sporočil Aleksandru Ozmecu, da je cepiva v Lipici na zalogi dovolj in naj ZRLS sporoči
seznam plemenskih kobil za cepljenje.
Prav tako je Aleksander Ozmec preveril mnenje pri žrebčarju Janezu Peternelu, ki zahtev po cepljenju ni
izrazil. Želi pa, da se ZRLS opredeli in sprejme sklep.
Na osnovi prejetih informacij in trenutnega stanja Aleksander Ozmec predlaga, da se ZRLS opredeli v
smeri, da se cepljenje ne zahteva in da se žrebec 426 MAESTOSO GRATIOSA II, ki se trenutno nahaja na
pripustni postaji Jane Jašovič Memon prestavi na drugo pripustno postajo. S tem odpre diskusijo in prosi
ostale prisotne člane naj podajo svoje mnenje.
Matjaž Hlebš se strinja s predlogom Aleksandra Ozmeca, da sprejmemo sklep naj se žrebec 426
MAESTOSO GRATIOSA II premakne in da ZRLS ne pogojuje pripusta s predhodnim cepljenjem.
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Klemen Turk se strinja s predlogom in poda dodatno obrazložitev. Herpes virus pri nas kot tudi v naši bližini
sosednjih držav ni prisoten. Danes se je že sprostila tekmovalna sezona. V tujini je bilo zaznanih 18
poginov konj okuženih z herpes virusom. Podobni izbruhi bolezni so bili že v letu 2018 in 2019 in ni bil
sprejet noben ukrep. Razpoložljivo cepivo ima tudi stranske učinke. Aktualni virus je nevrološki herpes, za
katerega cepivo ne zagotavlja 100% zaščite. Še vedno so tudi po cepljenju potrebni preventivni ukrepi.
Poleg tega so vsi žrebci iz Lipice cepljeni. V primeru cepljenja je opozoril tudi na časovnico zamika 1,5
meseca s pripustom, kar pomeni, da bi bila pripustna sezona lahko tudi izgubljena.
Angelika Pristov predstavi situacijo v tujini, kjer zahtev po cepljenju ni. Predlaga, da se žrebec iz pripustne
postaje Jane Jašovič Memon predstavi k drugemu žrebčarju.

Sklep:
ZRLS sprejme sklep, da se zahteva premik žrebca 426 MAESTOSO GRATIOSA II iz pripustne postaje
Jane Jašovič Memon k žrebčarju Matjažu Hlebšu. ZRLS se opredeli, da ne zahteva cepljenja plemenskih
kobil, ker za to ni nobene pravne podlage in tudi epidemiološke razmere niso takšne, da bi bilo cepljenje
potrebno.
Aleksander Ozmec naj se dogovori z odgovornimi predstavniki iz Lipice o poteku prestavitve in vse okoli
ureditve dokumentacije. ZRLS bo izdal obvestilo rejcem, da naj se vedejo odgovorno in naj morebitne
obolele živali ne vodijo na pripustne postaje in naj takoj obvestijo pristojno veterinarsko službo.

Konec sestanka: ob 21:45

Zapisnikar : Cirila Zupanc
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