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ZAPISNIK 21. SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 09.08.2021 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk, Barbara Turk, Rajko Sinjur, Angelika Pristov, Primož   
             Tanko, Miha Tavčar (od 20:30), Matjaž Hlebš (od 20:30) 

               Odsotni : Samanta Sušnik, Matjaž Hlebš, Ina Anzeljc, Jana Jašović Memon, Cirila Zupanc 

Lokacija: ZOOM 

 

Dnevni red: 
1. LIF Šampionat Topolcianky, Slovaška 

2. Vzrejni pregled 

3. Gornja Radgona 

4. Plakete za leto 2020 

5. Razno 

a. Predstavitev knjige Vita Avguština  

b. Težave z obveščanjem 

c. Manjkajoči zapisniki 

 

Zapisnik sestanka 20. seje IO je bil soglasno sprejet.  

 
K točki 1:  

a. Klemen je predstavil rezultate ogleda konj, ki so se prijavili za Lif Šampionat. Ogled sta opravila 

 23. 7. 2021 skupaj z Milojkom Strajnarjem. Od 15 prijavljenih konj sta odbrala 9 konj. 

 

Seznam odbranih konj: 
Janez Peternel 4 
Rajko Sinjur 1 
Barbara Turk 1 
Boštjan Brinjovec 1 
Angelika Pristov 1 
Neža Tanko 1 
 
b. Stroške prijavnine (20 eur) in boksa (80 eur) za vsakega konja bo pokril ZRLS iz sredstev 

pridobljenih na razpisu. Ravno tako bo ZRLS sofinanciral prevoz v znesku cca 150 eur na konja. 

Izvedbo plačil dogovori Sandi Ozmec skupaj z računovodstvom.  

c. Klemen je posredoval podatke o pogojih vstopa v Slovaško (PTC ter izpolnitev obrazcev enter 

Slovakia), opozoril na intertrade dokument za izvoz in uvoz ter rezervacije namestitev. 

d. 22. 8. 2021 bo na Posestvu Janhar pripravljalna delavnica za udeležbo na razstavi. Namenjena 

je razstavljavcem  konj. Udeležba  zelo zaželena s konji.  

e. Okvirna časovnica je prihod v Topolčankye sredo 1. 9. 2021 do 15h, odhod v petek 3. 9. 2021 

pozno popoldne ali v soboto, 4. 9. 2021 dopoldan. Ob odhodu je potrebno naročiti Intertrade dokument. 

f. Pripraviti je treba enotna oblačila, odločilo smo se za belo srajco z logotipom in sive hlače. 

Dodatno je treba poskrbeti za nekaj zastav združenja in slovenskih zastav, maske z logotipom.  
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K točki 2: 
a. Vzrejni pregled bo 25. 9. 2021 v Lipici, drugi termin predvidoma 9. 10. 2021 v Šentjerneju, pri 

Hosti. Preveriti je treba pogoje v Lipici – iak, boksi, morda cepljenje?.  

V kolikor se zahteva cepljenje, preveriti nadomestno lokacijo.  
b. Dogovorjen je prenos na Clip my horse, ter napovedovalec Vito Avguštin.  

c. Preizkus delovne sposobnosti bo skupaj z združenjem rejcev haflingerjev na Lopati pri Celju 26. 

9. 2021. Ravno tako je dogovorjen prenos na Clip my horse in napovedovalec Vito Avguštin. 

d. Pripraviti je treba katalog. Za to potrebujemo poročila o žrebitvah. Lastnike , ki ne bodo poslali 

poročil o žrebitvi je treba poklicati in pozvati za dopolnitev.  

 
K točki 3: 
a. Klemen je posredoval informacije o Agri, letos bo obvezen pogoj PTC, obenem pa bo 

omogočeno testiranje pred vhodom.  

b. Kot je bilo dogovorjeno, zastopa ZRLS Neža Tanko z dvema kobilama in žrebetom.  

c. Dan konjereje je v torek 24. 8. 2021, takrat bo tudi večja predstavitev. 

K točki 4: 
a. Za leto 2020 nismo podelili plaket za rejske dosežke, ker nismo imeli občnega zbora. Primož 

predlaga da se jih podeli med vzrejnim pregledom, ker se ga bo udeležilo največ članov združenja. 

Klemen posreduje podatke, Aleksander pa posreduje predlogo za tisk, Primož pa pripravi vse skupaj.  

K točki 5: 
a. Klemen napove predstavitev knjige Čudež v Los Angelesu Vita Avguština, ki bo v sredo, 18. 8. 

2021 ob 11h v Gostišču Čad v Rožni dolini.  

b. Aleksander Ozmec je izpostavil težave z obveščanje in delovanje IO, ker nimajo vsi člani 

nameščeni WhatsApp aplikacije in tako nekateri člani niso bili obveščeni o sestanku.  

c. Več članov IO je ponovno izpostavilo težave pri delovanju zaradi poznega obveščanja članov, 

manjkajočih zapisnikov občnega zbora, IO in poznih oziroma manjkajočih objav na spletni strani.  

 
 

Sestanke je bil zaključen ob 20:50        
Zapisal Primož Tanko        Aleksander Ozmec 

          predsednik 
 


