Datum: 7. 6. 2021
ZAPISNIK
2. seje Strokovnega sveta Združenja rejcev lipicanca Slovenije
2. seja SS ZRLS je potekala 7. 6. 2021 v Jahalnem centru – Kmetija Janhar, s pričetkom ob
19.00.
Prisotni člani: Klemen Turk, Matjaž Hlebš, Jana Jašović Memon, Milojko Strajnar, Nataša
Gorišek
Odsotni člani: Matej Hosta, Klemen Potočnik, Janez Rus
Ostali prisotni: Aleksander Ozmec – predsednik ZRLS
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 1. seje in 1. korespondenčne seje
2. Sprejem Poslovnika SS ZRLS v skladu s 26. členom statuta Združenja rejcev lipicanca
Slovenije
3. Predlog dopolnitve Pravilnika o nagradah in priznanjih ZRLS
4. Prošnja Barbare Turk o izrednem pripustu kobile 030 Valdamora IX
5. Razno

Ad 1:
Prisotni člani SS oba zapisnika soglasno potrdijo.
Ad 2:
Klemen Turk predstavi, da je poslovnik potrebno sprejeti po 26. členu statuta ZRLS.
Poslovnik opredeljuje splošne pravice in dolžnosti članov SS, način sklicevanja in potek sej,
sprejemanje sklepov, ter vodenje zapisnika.
Prisotni člani SS Poslovnik soglasno potrdijo. Poslovnik se pošlje v potrditev še na IO
ZRLS.
Ad 3:
Klemen Turk pove, da je predlog dopolnitev nanaša na Rejska priznanja, kjer se poleg
kriterijev za rejsko priznanje pri oceni zunanjosti doda še kriterije za rejsko priznanje pri
preizkusu iz delovne sposobnosti.
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Prisotni člani SS se s spremembami strinjajo in dopolnitve soglasno potrdijo.
Ad 4:
Klemen Turk pove,da v skladu z rejskim programom to ni možno. Kobila je stara 5 let, glede
na starost bi bila lahko pripeljana na oceno že pred dvema letoma in lansko leto.
Matjaž Hlebš pove,da je bila pri njegovi triletni kobili situacija drugačna. Kobilo je prijavil na
vzrejni pregled, vendar jo ni mogel pripeljati, ker se je dva dni pred tem hudo poškodovala.
Milojko Strajnar pove, da se je v preteklosti hodilo tudi na dom ocenjevat kobile za sprejem v
rodovnik, kar se pa njemu zdi nesprejemljivo. Tudi ostali prisotni člani se z njim strinjajo.
Jana Jašović Memon pove, da kot rejska in prva lastnica te kobile, je imela name jo pripeljat
na oceno v letošnjem letu, je pa Barbara Turk ob nakupu kobile vedela, da še ni ocenjena.
Prisotni člani se soglasno strinjajo, da se v skladu rejskim, ne odobri prošnje za izredni
pripust kobile 030 Valdamore IX.
Ad 5:
Klemen Turk pove, da tečejo pogovori z Združenjem rejcev konj pasme haflinger o skupi
organizaciji PDS, ki naj bi potekal 26.9.2021 na Lopati. Vzrejni pregled pa naj bi potekal
25.9.2021 v kobilarni Lipica.
Sestanek končan ob 20.00

Predsednik SS ZRLS
Klemen Turk, dr.vet.med.
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