
 

Organizacijske informacije o Vzrejnem pregledu za ZRLS 2021 

Vzrejni pregledi ter preizkus delovnih sposobnosti kobil in žrebcev bodo potekali izključno v Centru 

konjeniškega športa Celje, Lopata 43, 3000 Celje. Za rejce, ki imajo več kot tri žrebeta, bo registracija 

žrebet organizirana naknadno na njihovi lokaciji.   

Prosimo, da prijavo žrebeta, žrebice ali žrebca na vzrejni pregled, oziroma prijavo živali v preizkus - izpit 

delovne sposobnosti pošljete na priloženem obrazcu v strokovno službo ZRLS najkasneje do  

17.09.2021 na naslov:  Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana s pripisom "Za strokovno službo". 

Ker je letos v izdelavi katalog konj, ki bodo predstavljeni na vzrejnem pregledu, je nujno poslati Potrdila 

o pripustu/poročila o žrebitvi do 17.09.2021 obenem s prijavo. V nasprotnem primeru, bo žrebe 

registrirano in predstavljeno zadnje. Člani, ki ne bodo pravočasno poslali poročila o žrebitvi, plačajo 

pristojbino v višini 25,00 €. V primeru, da članarina ni poravnana za tekoče leto, bodo rejci, ki članarine 

niso poravnali to morali opraviti pred registracijo ali oceno živali. V nasprotnem primeru, si ZRLS 

pridržuje pravico zaračunanja polne cene izvedenih storitev (registracija ali ocena živali).  

Rejce opozarjamo na primerno pripravljenost živali in na primerna oblačila predvajalcev konj: zahtevane 

so temne hlače in bela srajca ali majica. Možen je nakup bele polo majice, opremljene z logotipom 

ZRLS. Obrnite se na g. Aleksandra Ozmeca (tel: 041 603 970).   

Za udeležbo na dogodku velja PCT pogoj. Dogodek bo potekal skladno s smernicami NIJZ in veljavnimi 

ukrepi za ohranjanje zdravja. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja epidemije Covid-19 bo v prireditveni 

jahalnici na voljo manjše število sedežev.  

Za vse sodelujoče:  

Predvidena je predstavitev konj in rejcev, ki sodelujejo s konji. V ta namen naprošamo rejce, naj 
posredujejo kratek opis svoje reje in/ali večjih rejskih dosežkov na e-naslov ZRLS  

info@lipizzan-slovenia.si. 
 
Pogoj za vstop: Kobile in žrebci morajo imeti opravljen krvni test na IAK (Infekciozna anemija 

kopitarjev), ki mora biti negativen in ne sme biti starejši od 12 mesecev. Obvezen je vpis veterinarja v 

identifikacijski dokument.   

Za žrebeta: 

Od 7. ure naprej prihod žrebet, prijava in prevzem številke ob prihodu; takoj po prijavi in pripravi 

identifikacijskega zapisnika se opravi odvzem vzorcev za preverjanje porekla in pregled na prirojene 

napake ter označitev živali s transponderjem.  

Za kobile in žrebce 

Kobile in žrebci, ki so privedeni na test delovne sposobnosti, morajo biti pripeljani in pripravljeni v skadu 

z navedeno uro (glej priložen program dogodka). Izpit delovne sposobnosti prijavljenih živali bo potekal 

dne 26.09.2021 v pokriti jahalnici. Kobile in žrebci, ki so prevedeni zgolj za oceno zunanjosti, imajo 

predviden prihod do 08:00. Zanje so na voljo boksi.  

Žrebci, ki bodo zadovoljivo ocenjeni in bodo odbrani za plemenskega žrebca, bodo priznani za pleme 

šele po opravljenem preizkusu delovne sposobnosti in androloškem pregledu. 

Lepo vabljeni,                  
 Predsednik ZRLS, 

 Aleksander Ozmec 
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