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ZAPISNIK 23. SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 17.12.2021 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk, Barbara Turk, Primož Tanko, Miha Tavčar, Matjaž 
Hlebš, Jože Janhar, Angelika Pristov 

               Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc, Cirila Zupanc, Rajko Sinjur 

Lokacija: Gostilna Repnik, Kamnik 

 

Dnevni red: 
1. Pregled stvari za nazaj 

2. Pripustna sezona 

3. Volilna skupščina 2022 

4. Razno 

 

Zapisnik sestanka 22. seje IO je bil soglasno sprejet.  

 
1. Pregled stvari za nazaj, podal Aleksander Ozmec:  

- Spletna stran ni kot bi morala biti, se zavedamo in delamo na popravkih 

- FB profil obrnemo v stran  

- Denarja je dobolj, trenutno stanje je 4000 eur več kot v trenutku prevzema Združenja od pretekle 

ekipe 

- Problematični so odnosi z Lipico, delamo na izboljšanju 

- Plemenski material je pokrit in zadoseten 

- Ocenjevanje – kritike so se pojavile prevsem, kjer so slabše ocene konj 

- Dan lipicanca je odpadel – Covid je zaustavil vse 

 

  Klemen Turk: 

- Dogodki in razstava v Topolciankih- lahko bi pokazali več, pa vseeno je bilo OK, tudi finančno je bil 

dogodek primerno izpeljan in pokrit 

- Povprečna ocena konj raste 

- Število žrebet se je ustavilo nekje med 45-50 na leto 

- Po kvaliteti izstopajo žrebeta po Siglavy Samiri 
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- Kvaliteto konj lahko še bistveno dvignemo  

- Ugotavljamo, da so razstave dobro obiskane in konji primerno pripravljeni, lahko še kako stvar 

izboljšamo, pa vseeno je napredek skozi leta opazen 

- Čez 3-4 leta bi lahko LIF-ov šampionat lahko organizirali v Sloveniji 

- PDS – več konj bi bilo potrebno spraviti na test 

- Aleksander Ozmec predlaga ogled PDS v tujini  

 

2. Pripustna sezona: 

- Plemenjaki so na postajah kot so, seznam objavimo na spletnih straneh 

- Pogovarjamo se o dodatnem plemenjaku iz tujine, trenutno še nič ni potrjeno  

 

3. Volilna skupščina 2022: 

- Ekipo je potrebno prevetriti  

- Aleksander Ozmec pušča odprto možnost novega predsednika združenja, sicer bo sam prevzel še 

en mandat 

- Zaželeni so predlogi  

 

 

 

 

  


