
 
ZAPISNIK 1.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 12. 4. 2022 ob 18:00, Gostilna Repnik, Kamnik 

 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Žan Janhar, Melita Sinjur, Primož Tanko, Klemen Turk,  

Matjaž Hlebš, Barbara Turk, Nina Peternel, Janez Peternel, Tadej Marc 

 

Odsotni: Miha Tavčar, Angelika Pristov, Tomaž Hosta, Jana Jašović Memon 

Gostje:  / 

 

DNEVNI RED: 

1. Tradicionalno pomladansko izobraževanje ZRLS  

2. Dan Lipicanca 

3. Razno  

 

AD 1. Tradicionalno pomladansko izobraževanje ZRLS 

 

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne in začne z popravkom časovnice za 

izobraževanje. Takoj po predstavitvi Emone sledi predstavitev Janeza in Nine Peternel, 

nadaljujemo s programom Klemena Turka in Gregorja Turka. Sledi operativni dogovor o 

lokaciji (maneža ali jahalnica), izvedbi in organizaciji kosila. Prostor in kosilo organizira Žan 

Janhar v sodelovanju z Aleksandrom Ozmecem.  

 

AD 2. Dan Lipicanca 

 

Dan lipicanca bo v Lipici 22. 5. 2022 ob 15h. V dogovoru s Kobilarno Lipica smo zaprošeni 

za sodelovanje pri delu programa. Predvidoma se bodo DL udeležili:  

- Jahalni center Kmetija Janhar z eno točko pod sedlom 

- Janez Peternel s kočijo in dvema konjema 

- Miha Tavčar s kočijo (preveriti) 

- Melita Sinjur (predvidoma s kočijo) 

Povsem nova novica je da je na Hipodromu Stožice ena žival okužena s EHV, ter je udeležba 

ZRLS na DL s konji morda pod vprašajem.  

V vsakem primeru bi se ZRLS predstavil s stojnico z informacijami in promocijskim 

materialom.  

 

AD 3. Razno 

1. Tadej Marc pove da se 6- 8 maja 2022 v Vipavi odvija Ultra Trail Vipavska, in da je 

ZRLS povabljen, da nekaj jahačev pospremi start ultratraila v rimskih opravah, ki jih 

zagotovi organizator. Gre za nekaj 100 m na startu 7. 5. dopoldan, ko so starti 

posameznih razdalji. Primož Tanko pošlje povabilo članom za sodelovanje.  

 

2. Klemen Turk pove da je za ekipo ocenjevalcev 7. 5. 2022 organizirano srečanje z 

praktičnim ocenjevanjem v Globokem pri družini Peternel. Nina in Janez Peternel 

pripravita nekaj konj za praktično delo.  

 

3. Aleksander pove, da je v intenzivnih stikih z KL za lokacijo vzrejnega pregleda. 

Vzrejni pregled bo 24. 9. 2022 v Kobilarni Lipica. 



 
 

4. V zvezi s točko 3.3 Aleksander pove da pripravlja dogovor s Kobilarno Lipica za 

zagotavljanje lokacije vzrejnega pregleda za naslednjih nekaj let, ZRLS pa naj bi 

sodelovala na njihovih prireditvah. Pričakuje da bo dogovor podpisan pred 24. 4. 

2022.  

 

5. Klemen predlaga, glede na to da je Generalna skupščina in Judges Clinic letos v 

Lipici, da pripravimo dopis za LIF, v katerem predstavimo cel cikel dogodkov 

povezanih z lipicanci: okvirno zaporedje dogodkov je:  

24. 9. 2022 Vzrejni pregled 

30. 9. – 1. 10. Tekma v vožnji vpreg 

6 – 7. 10. Judges clinic LIF 

8 – 9 10. Generalna skupščina LIF 

 

6. Klemen predlaga, da za rejce predstavimo poziv, naj za točko 3.5 pripravijo fotografije 

in podatke, tako da lahko posredujemo informacije za prodajo zainteresirani javnosti.  

 

7. Odpre se tema spletne strani. Trenutno stanje ni dobro, zato se razmišlja o redesignu in 

bolj ažurni spletni strani. Imamo že ponudbo Mandu, Tadej predlaga da pridobi še 

ponudbo Janeza Sorte.  

 

8. Tadej predlaga da se v ZRLS povabi častne člane da pomagajo pri prepoznavnosti in 

pridobivanju sredstev, recimo predsednika republike itd.  

 

9. Potekala je debata o delovanju Facebook skupine ZRLS. Potrebno jo je preoblikovat v 

stran, tako da bo služila kot komunikacijski kanal, skupina pa ostane odprta za debate 

in objave članov. Potrebno je uvesti omejitve glede števila objav posameznih članov.  

 

10. Agra 2022 je jubilejna, 60. po vrsti. Želijo si sodelovanje družine Peternel s 

šampionsko kobilo Thais. Janez predlaga da se naredi poziv članom za sodelovanje na 

dnevu konjereje. Poziv se lahko pošlje skupaj z informacijo k točkam 3.1, 3.5 in 3.6.  

 

11. Primož poroča o oddanem razpisu na MKGP. Zaprosili smo z 40.870 €, kar je cca 

3.000 več kot lani, verjetno lahko pričakujemo cca 12.000 €, kar je nekako v višini 

lanskoletnega razpisa.  

 

12. Aleksander in Matjaž posredujeta informacijo da se na nivoju rejskih združenj na 

področju konjereje pripravlja organizacija zveze, da bi imeli vsi konjerejci enega 

zastopnika za interese konjereje napram MKGP. 

 

13. Preveriti je treba Sklepe IO glede cenika storitev za nečlane in po potrebi sprejeti 

sklep in določiti cenik.  

 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.10.  

 

Zapisal Primož Tanko. 


