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ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS 

19.03.2022 ob 9:00 uri 

Kobilarna Lipica, Hotel Maestoso, dvorana Allegra 

 

1. točka 

Otvoritev občnega zbora je pričel predsednik g. Aleksander Ozmec in pozdravil vse navzoče ter zahvalil 

za njihovo udeležbo. 

Predsednik g. Aleksander Ozmec posebej pozdravi gostji: 

- Ga. Tatjano Vošinek Pucer, direktorico Holdinga Kobilarne Lipica in 

- Mag. Polono Rifelj, sekretarko Ministrstva za gospodarski razvoj 

 

Obe gostji sta pozdravili navzoče. Ga. Tatjana Vošinek Pucer je posebej poudarila, da je ZRLS 

pomembna rejska organizacija. Obljubila je popolno podporo Kobilarne Lipica Združenju v vseh 

pogledih, ki jih Združenje potrebuje. Povratno pričakuje sodelovanje Združenja na vseh prireditvah, ki jih 

Lipica organizira, kot tudi obojestransko sodelovanje na strokovnem področju.   

Sekretarka mag. Polona Rifelj je pohvalila delovanje Združenja, ki je zelo pomembno na tem področju 

in tudi eno najbolj aktivnih. Predstavila je nekaj točk, katere namerava Ministrstvo podpreti in Lipici 

zagotoviti nadaljnji razvoj in prepoznavnost tako v reji kot turizmu. Posebej je poudarila, da naj vsi 

pozabimo na stare zamere in se ob problemih pogovorimo. Le tako bomo uspešni in zadovoljni. 

 

2. točka 

Glede na to, da so vsi člani prejeli vabila in bili seznanjeni z dnevnim redom predsednik g. Aleksander 

Ozmec predlaga izvolitev članov delovnih organov Občnega zbora in sicer: 

a) Delovno predsedstvo:  

- Matjaž Hlebš (predsednik OZ) 

- Barbara Turk  

- Jana Jašovič Memon 

b) Verifikacijska komisija: 

- Rajko Sinjur 

- Janez Peternel 

c) Zapisnikar: 

- Cirila Zupanc 

d) Overitelja zapisnika: 

- Bogdan Ambrožič 

- Nina Peternel 

SKLEP 1  

Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili predlagane člane delovnega predsedstva, verifikacijske 

komisije, zapisnikarice in overiteljev zapisnika Občnega zbora. 
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Delovno predsedstvo je zavzelo svoja mesta in predsednik g. Matjaž Hlebš navzoče pozdravi, se 

zahvali za izkazano zaupanje in na predlagani dnevni red podal predlog, da se po sprejemu poročil 

doda točka razrešnice dosedanjega Izvršnega odbora.  

 

DNEVNI RED OZ: 

1.  Otvoritev Občnega zbora in pozdrav gostov 

2.  Izvolitev delovnega predsedstva  

3. Poročilo predsednika  

4. Poročilo strokovnega vodje 

5. Poročilo blagajničarke za leto 2021 

6.    Poročilo nadzornega odbora 

7. Poročilo častnega razsodišča 

8. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora 

9. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2021 

10. Razrešitev dosedanjega Izvršnega odbora 

11. Predstavitev kandidatov za predsednika in kandidatnih list za Izvršilni odbor, nadzorni odbor, 

častno razsodišče in predstavnike ZRLS v strokovnem svetu, ter njihov program dela za 4 letno 

obdobje 

12. Glasovanje o kandidatih za predsednika in člane organov ZRLS 

13. Beseda gostov 

14. Informacije o pripustni sezoni 2022 

15. Razno 

 

SKLEP 2  

Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili predlagani Dnevni red OZ z dodano vmesno točko 

razrešitve dosedanjega Izvršnega odbora. 

 

3. točka 

Poročilo predsednika za 2021 je podal g. Aleksander Ozmec kot sledi: 

 

"Preteklo leto, oziroma dve sta minili v znamenju omejitev. V združenju smo se trudili izpeljati vse naše 
rejske obvezosti, katere nam nalaga rejski program. Ta čas pa je bil tudi v znamenju dogodkov, 
promocija vas rejcev in lastnikov lipicancev. 

 
V letu 2021 smo s plemenilno sezono začeli brez težav, saj so bili plemenski žrebci brez težav že na 
plemenilnih postajah.  
 
Prišlo je vabilo na mednarodni šampionat na Slovaškem. V UO smo prišli do zaključka, da se te 
razstave udeležimo. Strokovna komisija je izbrala živali, za katere smo predvidevali , da bi lahko 
dosegle dobre rezultate. Na koncu se je izkazalo, da smo na Slovaško res poslali najboljše konje, saj so 
naši rejci posegli po najvišjih mestih in osvojili naslov Šampion med lipicanci, več podrobnosti v 
strokovnem poročilu. 
 
In že smo pri našem najpomembnejšem dogodku Vzrejnem pregledu. Žal smo ga zaradi omejitev v 
kobilarni ( HBRPES VIRUSA) morali prestaviti v jahalni center Lopata. Tudi ta dogodek smo uspešno 
izpeljali, za kar gre zahvala vam rejcem “prostovoljcem”, kateri ste prišli pomagat pri pripravi in 
organizaciji prireditve. Hvala vam še enkrat. Že takrat smo sklenili, da se vrnemo v Lipico, takoj, ko nam 
bo to omogočeno, saj je Lipica dom naših lipicancev. 

 



 

3 
 

Tako se je odvrtelo leto 2021 in že smo začeli kovati plane za naprej saj smo vedeli, da je pred nami 
volilna skupščina, katera bo prinesla plane in odgovornost, za naslednja 4 leta.  
 
Bili smo na predstavitvi knjige čudež leta 84 gospoda Vita Avgustina, kateri nam jo bo predstavil ob 
koncu našega današnjega dogodka. 
 
PLAN ZA NAPREJ 
 
Kot sem že omenil v poročilu smo ob koncu leta 2021 pričeli z razgovori, kako naprej. Po poizvedovanju 
na terenu, sem se odločil, da poiskusim dobiti vašo podporo še za naslednja 4 leta. Upam, da bom 
določene zadeve izpeljal boljše oziroma lažje saj sedaj že vem kaj lahko pričakujem ob določenih 
situacijah ob ekipi  katero vam bom predstavil kasneje. Prepričan sem da nam bo uspelo. 
 
Naši cilju so, da ohranimo in povečamo članstvo v združenju rejcev in lastnikov lipicancev, ponudimo 
koristne informacije, skrbimo za promocijo lipicancev, da se bomo izobraževali, organizirali naše 
dogodke, kateri so potrebni za združenje in na koncu se res družili brez obveznosti. Vas pa prosim, da 
si vzamete čas in pridete na dogodke ki so namenjeni prav vam. Kot do sedaj pa bomo odprti tudi na 
vaše predloge in pobudo, saj smo združenje mi vsi. Moja naloga in naloga UO je tudi, da bomo 
sodelovali z našimi partnerji, v prvi vrsti kobilarno Lipica,katera vam je že do sedaj stala ob strani, kakor 
tudi mi njej. Sodelovali bomo tudi z ostalimi rejskimi organizacijami, da našo konjerejo dvignemo na še 
višji nivo na določenih področjih, seveda ob pomoči fakultet in na koncu resornih ministerstev in države. 
Aktivni bomo v mednarodni organizaciji LIF.  
 
Na koncu je moja želja da bi bili na naše lipicance ponosni vsi Slovenci in širše, saj bomo le tako krepili 
naše združenje in vas rejce." 
 

4. točka 

Poročilo strokovnega vodje za 2021 je podal g. Klemen Turk kot sledi: 

 

Pripustna sezona 2021 

•V letu 2021 je za potrebe ZRLS plemenilo 9 plemenskih žrebcev, od tega je bilo 6 plemenskih žrebcev 

iz kobilarne Lipica in 3 privatni plemenski žrebci. 

•Pripuščenih je bilo 61 kobil 

•Plemenski žrebci so bili razporejeni na 5pripustnihpostajah: 

 

Pripustna postaja Matjaž Hlebš: 

-548 Pluto FamosaV 

Pripustna postaja Andrej Hosta: 

-397 Pluto BetalkaXXIV 

-487 SiglavyCapraI 

Pripustna ostaja Jana Jašović Memon: 

-426 Maestoso GratiosaII 

-23 Maestoso Gaetana 

-37 Maestoso Neretva XVI 

Pripustna postaja Janez Peternel: 

-363 SiglavySamiraXXII 

-388 ConversanoAllegra XLVI 

Pripustna postaja KrumperkBF: 

-433 Maestoso BatostaXII 
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 Vzrejni pregledi 2021 

•25.09.2021 –Centralni vzrejni pregled na Lopati pri Celju 

•10.10.2021 –Vzrejni pregled v Selah pri Šentjerneju 

•23.10.2021 –Vzrejni pregled v Prešnici 

 

Identifikacija in registracija žrebet 

•Skupno je bilo registriranih 47 žrebet, od tega 18 moških in 29 ženskih žrebet 

•Na centralni vzrejni pregled na Lopati je bilo pripeljano 24 žrebet, 10 žrebet vPrešnici, 10 žrebet v 

Selah pri Šentjerneju in 3 žrebeta so bila registrirana na domu. 

 



 

6 
 

 
 
Rezultati ocenjevanja žrebet na razstavi na Lopati 

Moška žrebeta: 

1.mesto: 216 SiglavyBarbana VII, rejec Peternel Janez, 41 točk 

2.mesto: 231 SiglavyFamosaVI, rejec Peternel Janez, 35 točk 

2.   mesto: 235 SiglavyCanissaII, rejec Pohar Milan, 35 točk 

Ženska žrebeta:  

1.mesto: 236 FamosaXIV, rejec Strajnar Milojko, 39 točk 

2.mesto: 233 Trompeta XXXIX, rejec Peternel Janez, 38 točk 

3.Mesto: 237 CapriolaXXVI, rejec Pristov Angelika, 38 točk 
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Odbira ženskih živali 

•Na razstavo na Lopati je bilo pripeljanih 14 kobil, o tega je bilo ocenjenih 12 kobil. Dve zaradi 

šepanja nista bili ocenjeni. 

•Za pleme je bilo odbranih 11 kobil 

 

Rezultati: 

1. mesto 105 ThaisXXIII (2018), rejec Hosta Andrej, lastnik Peternel Janez, 79 točk 

2. mesto 030 ValdamoraIX (2016), rejec Jašović MemonJana, lastnica Turk   Barbara, 74 točk 

3. mesto 046 ThaisXX, (2017), rejec Turk Jože, lastnik Hlebš Matjaž, 72 točk 
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Odbira moških živali 

•Na odbiro je bil pripeljan samo en žrebec, ki pa ni dosegel dovolj točk za plemenjaka 

•Zadnji žrebec, ki je bil odbran za pleme je bil ocenjen v letu 2014 

 

IZPIT IZ PREIZKUS DELOVNE SPOSOBNOSTI 

•Izpit iz PDS v letu 2021 ni bil izveden, ker ni bilo prijavljene nobene živali 

 

MEDNARODNA RAZSTAVA –TOPOČINAKY 2021 

Konji predstavljeni na razstavi: 

•165 ConversanoMonteauraXXI (2020) –rejec in lastnik Peternel Janez 

•130 ConversanoFamosaXVI (2019) –rejec Strajnar Milojko, lastnik Peternel Janez 

•126 CanissaIV (2019) -rejec Strajnar Milojko, lastnik Peternel Janez 

•105 ThaisXXIII (2018) –rejec Hosta Andrej, lastnik Peternel Janez 

•058 BetalkaXXVII (2017) –rejec Peternel Janez, lastnik Boštjan Brinjovc 

•030 ValdamoraIX (2016) –rejec Jašović MemonJana, lastnik Turk Barbara 

•978 Jadranka XV (2015) –rejec in lastnik Tanko Neža 

 

KATEGORIJE: 

•Enoletni žrebci (2020) -165 ConversanoMonteauraXXI  

•Enoletne kobile (2020) -/ 

•Dvoletni žrebci (2019) -130 ConversanoFamosaXVI 

•Dvoletne kobile (2019) -126 CanissaIV  

•Triletni žrebci (2018) -/ 

•Triletne kobile (2018) -105 ThaisXXIII  

•Štiri-do šestletni žrebci (2015, 2016, 2017) -/ 

•Štiri-do šestletne kobile (2015, 2016, 2017) -058 BetalkaXXVII, 030 ValdamoraIX in 978 

Jadranka XV  

•Sedem-do desetletni žrebci (2011, 2012, 2013, 2014) -/ 

•Sedem-do desetletne kobile (2011, 2012, 2013, 2014) -/ 

•Enajst-in več let stari žrebci -/ 

•Enajst-in več let stare kobile -/ 
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5. točka 

Finančno poročilo za 2021 je podala ga. Cirila Zupanc kot sledi: 
V preteklem letu 2021 je bilo začetno finančno stanje ZRLS - PRO =7.913,95 EUR in 
zaloga promocijskega materiala v vrednosti 1.088,39 EUR. 
 
V letu 2021 smo zabeležili sledeče finančno dogajanje: 
 
PRIHODKI: 

- članarine 3.375,00 EUR 
- prodaja promocijskega materiala 730,00 EUR 
- donacije 300,00 EUR 
- donacija iz dohodnine 31,21 EUR 
- subvencija Občine Sežana 1.087,82 EUR 
- subvencija Ministrstvo za kmetijstvo 11.617,79  EUR 

PRIHODKI SKUPAJ 17.141,82 EUR 
 
ODHODKI: 

- bančni stroški 99,60 EUR 
- stroški pošte in poštnine 212,70 EUR 
- nakup knjig Čudež leta 1984 2.100,00 EUR 
- stroški vzdrževanja  in podaljšnja internetne domene            135,40 EUR 
- stroški najemnine in predavanje  700,00 EUR 
- povračilo potnih stroškov 1.750,00 EUR 
- računovodske storitve 244,00 EUR 
- tiskovine in reklamni material 512,84 EUR 
- članarina LIF 300,00 EUR 
- nakup promocijskega materiala 2.502,98 EUR 
- stroški čipiranja in preverjanja istovetnosti  528,17 EUR 
- stroški sodelovanja na razstavi na Slovaškem 401,51 EUR 
- Stroški vzrejnega pregleda 3.204,40 EUR 
- Prevrednotenje zaloge materiala 530,44 EUR 
- ostali stroški 120,00 EUR 

ODHODKI SKUPAJ 13.342,04 EUR 
  
Rezultat za leto 2021 izkazuje za =3.799,78 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.  
 
Na dan 31.12.2021 je finančno stanje ZRLS – PRO =12.333,79 EUR.  
Zaloga promocijskega materiala v vrednosti 2.577,54 EUR. 
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi =130,00 EUR. 
 

Poročilo je sestavljeno skladno z računovodskimi standardi za društva. Poslovne knjige se 
vodi dvostavno.  
 
Dokumentacija in poslovanje je bilo posredovano Nadzornemu odboru ZRLS-PRO. 

         
6. točka 

Poročilo Nadzornega odbora za 2021 je podal g. Jože Turk z obrazložitvijo, da je Nadzorni odbor 

pregledal celotno dokumentacijo. Na finančno poročilo nima pripomb in predlaga njegovo potrditev. 

Poleg tega je izpostavil višino pridobljenih sredstev in varčno porabo le teh. 
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7. točka 

Poročilo Častnega razsodišča je predstavil predsednik le tega g. Janez Peternel in potrdil, da v letu 

2021 niso zasedali. 

 

8. točka 

Poročilo Verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora je poročal g. Rajko Sinjur, kjer pove, da je 

prisotnih 35 članov. ZRLS ima 95 aktivnih članov in za potrebe sklepčnosti zbora je potrebna 1/3 

udeležba, kar pomeni 31 članov. S tem je Občni zbor sklepčen. 

 

9. točka 

Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2021 

Predsednik OZ g. Matjaž Hlebš je pozval udeležence k razpravi in možnim komentarjem na podana  

poročila. Ker ni bilo nobenega komentarja pozove udeležence k glasovanju. 

 

SKLEP 3 

Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili prejeta poročila predsednika in strokovnega vodje ter 

finančno poročilo blagajničarke za leto 2021. 

 

10. točka 

Razrešnica dosedanjega Izvršnega odbora 

Predsednik OZ g. Matjaž Hlebš pozove prisotne k potrditvi razrešitve dosedanjega Izvršnega odbora. 

 

SKLEP 4 

Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili predlagano razrešitev. 

 
11. točka 

Predstavitev kandidatov za predsednika in kandidatnih list za Izvršilni odbor, nadzorni odbor, 

častno razsodišče in predstavnike ZRLS v strokovnem svetu, ter njihov program dela za 4 letno 

obdobje 

g. Aleksander Ozmec kot predsednik preteklega mandata in edini kandidat za bodoči mandat poda 

sledečo kandidatno listo za bodoče 4 leta. 

 

Aleksander Ozmec – predsednik 

Klemen Turk – strokovni vodja 

 

Izvršni odbor 

Matjaž Hlebš 

Cirila Zupanc - blagajnik 

Primož Tanko - tajnik 

Tadej Marc 

Jože Janhar 

Miha Tavčar 

Jana Jašović Memon 

Barbara Turk 

Melita Sinjur 

Angelika Pristov 
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Nina Peternel 

Tomaž Hosta 

 

Nadzorni odbor 

Jože Turk (predsednik) 

Marko Avšič 

Alen Čepar 

 

Častno razsodišče 

Rajko Sinjur (predsednik) 

Igor Trebec 

Ina Anzeljc 

 

Strokovni svet 

Klemen Turk (predsednik) 

Matjaž Hlebš 

Jana Jašović Memon 

Nina Peternel 

Milojko Strajnar 

Predstavniki VF (ga. Nataša Gorišek), BF (g. Klemen Potočnik) in KL (g. Janez Rus) 

 

Po predstavitvi kandidatne liste g. Aleksander Ozmec povabi udeležence k razpravi. 

 

G. Jože Turk je pohvalil dosedanji tim in opravljeno delo preteklega mandata, kjer se z dobrimi rezultati 

odraža dobro sodelovanje. Dodatno poda pobudo za bolje sodelovanje s Kobilarno Lipico in Konjeniško 

zvezo Slovenije. Opomni na boljše sodelovanje z Ministrstvom, kamor je potrebno podati pobudo za 

glede izplačila subvencij za lipicance (primerjava z bosanskim konjem). Naj bo ZRLS pobudnik 

skupnega sodelovanja s Konjeniško zvezo in Ministrstvom. Poda tudi pobudo, da se pridobi dodatne 

subvencije z lipicanca s strani države. 

 

Ga. Jana Jašovič Memon poda komentar g. Turka, da imajo vse ostale sosednje države  višje 

subvencije kot mi. 

 

dr. Klemen Potočnik predstavi izračun subvencije za avtohtone pasme. Evropska pomoč je omejena na 

400 Eur. Lahko pa so pridodane še lastne državne subvencije, zato so takšna odstopanja. 

 

g. Klemen Turk potrdi za Madžarsko, da država pri njih sofinancira subvencije do višine 900 Eur. 

 

g. Aleksaner Ozmec pove, da obstajajo povezave z obema Ministrstvoma za kmetijstvo in 

gospodarstvo. Vendar je problematika v menjavah pristojnih ljudi. Dodatno je komunikacijo omejila tudi 

epidimija Covid-19. 

 

g. Marko Avšič potrdi vse predloge in aktualno debato. Poleg tega pa spomni tudi na žigosanje konj, za 

katero bi se morali ponovno zavzeti. 
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g. Klemen Turk odgovori na pobudo g. Avšiča, da bodo glede žigosanja konj spremembe malo verjetne, 

saj veljavna zakonodaja ščiti živali (zaščita živali proti mučenju). 

 

Ga. Jana Jašovič Memon komentira, da na možnost žigosanja pod posebnimi pogoji. 

 

g. Klemen Turk poda pojasnilo na prejeti komentar, da ti pogoji zahtevajo veterinarja, dajanje 

antibiotikov živali. Prisotni so strogi nadzori. 

 

g. Marko Avšič dopolni komentar, da je naša zakonodaja žal nerealna, saj po drugi strani medvedom 

nameščamo vratnice in cepimo ljudi mogoče neupravičeno. 

 

dr. Klemen Potočnik odpre dodatno temo o možnosti uporabe zdravega konja za prehrano.   

 

12. točka 

Glasovanje o kandidatih za predsednika in člane organov ZRLS 

Po zaključku razprave predsednik OZ g. Matjaž Hlebš predlaga glasovanje na predlagano listo 

kandidatov. 

 

SKLEP 5 

Vsi navzoči so z dvigom rok potrdili predlaganega kandidata za predsednika in ostalih 

kandidatnih list za Izvršilni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče in predstavnike ZRLS v 

strokovnem svetu. 

 

Novoizvoljeni predsednik g. Aleksander Ozmec se zahvali vsem navzočim za izkazano zaupanje. 

 

Predstavi plan dela za 2022: 

 Strokovno izobraževanje za člane ZRLS (23.04.2022) 

 Dan lipicanca 22.05.2022 kot dogodek ZRLS-a 

 Vzrejni pregled bo 24.09.2022 v Lipici 

 Sodelovanje na tradicionalnem 60. sejmu AGRA, kjer so že izrazili željo po sodelovanju z  

           Janezom Peternelom in zmagovalno kobilo Thais. 

 Organizira se strokovni izlet za člane v novembru 2022 

 

 

(po 10 minutnem odmoru sledijo še zadnje točke OZ) 

 

 

13. točka 

Beseda gostov je bila podana že v 1. točki, zato predsednik g. Aleksander Ozmec izkoristi priložnost 

za predstavitev novih/starih članov Izvršnega odbor, Nadzornega odbora, Častnega razodišča in 

Strokovnega sveta. Vsi novi člani prejmejo topel pozdrav z aplavzom. 

 

14. točka 

Informacije o pripustni sezoni 2022 predstavi g. Klemen Turk. 

 

Razporeditev plemenskih žrebcev po pripustnih postajah: 
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Pripustna postaja Matjaž Hlebš: 

- 548 Pluto Famosa V 

 

Pripustna postaja Andrej Hosta: 

- 397 Pluto Betalka XXIV 

- 487 Siglavy Capra I 

  

Pripustna postaja Jana Jašović Memon: 

- 426 Maestoso Gratiosa II 

- 23 Maestoso Gaetana 

 

Pripustna postaja Janez Peternel: 

- 363 Siglavy Samira XXII 

- 388 Conversano Allegra XLVI 

 

Pripustna postaja Krumperk BF: 

- 264 Pluto Samira XVIII 

 

15. točka 

Razno 

Predsednik g. Aleksander Ozmec podeli priznanja rejcem za leti 2020 in 2021. 

 

Dr. Klemen Potočnik iz BF prevzame besedo in pove, da so v letu 2021 pričeli z gensko banko pri 

Posavcih. Letos je plan izvesti isto tudi pri lipicancih. Vendar so pred časom prejeli poziv k sodelovanju 

s Češke, kjer skupaj pripravljajo razpis znanstvenega dokazovanja genetske povezave med lipicanci in 

kladrupci. V kolikor bodo ta projekt pridobili, načrtovana izvedba genske banke ne bo več potrebna. Po 

pridobitvi projekta bodo izvedli gensko analizo 200 plemenskih lipicancev. Ob tem že sedaj prosi za 

sodelovanje vseh članov Združenja. Dodatno spomni tudi na odprto temo in prosi za implementacijo 

uredbe za rejo konj, katera je bila začeta že leta 2016. 

 

Besedo prevzame g. Vito Avguštin in navzočim predstavi avtorsko delo  Čudež leta 1984, ki je izšla lani. 

Ob zanimiven pripovedanju nas popelje v pretekle čase Kobilarne Lipice in prvih začetkih strokovnega 

konjeništva na naših tleh. Skozi pisano obarvano besedo nam je g. Vito Avguštin pričaral tiste čase 

daljnega leta 1984, ko so naši jahači postali umetniki na svetovnem nivoju in ime Lipice ponesli v svet. 
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