
 
ZAPISNIK 1.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 30. 8. 2022 ob 19:00, A hotel, Arja vas 

 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Tomaž Hosta, Jana Jašović Memon Primož Tanko, Klemen 

Turk, Matjaž Hlebš, Nina Peternel, Tadej Marc, Cirila Zupanc 

 

Odsotni: Miha Tavčar, Angelika Pristov, Žan Janhar, Melita Sinjur, Barbara Turk 

Gostje: Rebeka Grabar Turk 

 

DNEVNI RED: 

1. Vzrejni pregled preizkus delovne sposobnosti 

2. LIF 

3. Razno  

 

AD 1. Vzrejni pregled  

 

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne. Začne s programom za vzrejni pregled.  

 Vzrejni pregled bo 24. 9. 2022 v Centru konjeniškega športa Celje. Dogovorjenih je 

dobrih 25 boksov.  

 Rejska komisija bo določena na sestanku strokovnega sveta, strokovni vodja Klemen 

Turk organizira potrebne postopke.  

 Fotografiranje bo izvedla Sibil Slejko. 

 Spletni prenos je nujen, najbolje na youtube, ker je kvaliteta boljša, je pa mogoče tudi 

istočasno deliti prenos na facebook. Vzpostaviti je treba kanal na youtube in stran na 

Facebook. Primož organizira ponudbo s strani R-kanal. – Tina Merhar. 

 Prireditev bo povezoval Vito Avguštin.  

 Obvestiti je treba medijske hiše o dogodku, tako da si poskušamo izboriti prispevek. 

Nina Peternel kontaktira RTV SLO in POP TV / A kanal. 

 Priprava prostora: predvidoma v petek, 23. 9. 2022 ob 17h. pripraviti je treba trikotnik, 

aranžmaje in gradivo sponzorjev.  

 Preveriti je treba za možnost najema dodatnih boksov, glede na to da naj bi stali v 

Celju. (Aleksander Ozmec) 

 Z Andrejem Glažarjem se je treba dogovoriti za dostavo sena.  

 Organizirati je treba hrano za cca 100 ljudi, - 2 bona na konja 

 Pripraviti in naročiti je treba rozete in lente (Klemen Turk). Aleksander Ozmec prinese 

neporabljene lanskoletne lente in rozete, da vidimo kaj je mogoče še uporabiti.  

 Primož preveri manjkajoče številke v katalogu.  

 Ozvočenje prireditve bo izvedeno v sodelovanju z rejci haflingerjev. Kontakt je Tadej 

Oberstar, izvaja Malnar 

 Naročiti je treba promocijski material: kape, majice, jakne, srajco za Cirilo Zupanc 

(Aleksander Ozmec).  

 Organizacijo prihodov in odhodov iz maneže prevzame Tomaž Hosta  

 Računalniško obdelavo podatkov bo izvedla Rebeka Grabar Turk.  

 Primož Tanko čimprej pripravi dopise, obrazce za prijavo, poziv za donatorje.  

 Za PDS je rezervirana nedelja 25. 9. 2022, sodelujemo z rejci haflingerjev. Preizkus 

bo v jahalnici. Ozvočenje, testnega jahača organizira združenje rejcev haflingerjev.  



 
 Katalog pripravi Primož 

 Priprava poziva za donatorje – Emona, Krpan, Raiffeisen, Clair, Agroštern Kerbl 

Repknik 

 Potrebno je urediti fotografiranje za PSD 

  

AD 2. 

 

ZRLS bosta na Lif skupščini zastopala Klemen Turk in Aleksander Ozmec kot delegata in 

Jana Jašovič Memon in Primož Tanko kot asistenta 

 

LIF izobraževanje za sodnike bo v Lipici v dneh pred LIF skupščino. ZRLS bo potrdila 

slovenske kandidate kot sodnike, kdor se bo prijavil. 

 

Z Kobilarno Lipica je potrebno uskladiti kandidature za LIF board.  

Pripraviti je treba dejavnosti prezentacijo za LIF  

 

Objaviti članek o Agri v Reviji o konjih  (Primož, Nina) 

 

Predviden datum ekskurzije – 27,10 Stadl paura 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.10.  

 

Zapisal Primož Tanko. 


