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      Datum: 7. 5. 2022 

 

ZAPISNIK 

1. seje Strokovnega sveta Združenja rejcev lipicanca Slovenije 

 

1. seja SS ZRLS je potekala 7. 5. 2022 na kmetiji Barbana, Globoko 2a, 4240 Radovljica, s 

pričetkom ob 14.00 uri. 

 

Prisotni člani: Klemen Turk, Matjaž Hlebš, Jana Jašović Memon, Milojko Strajnar, Nina 

Peternel, Nataša Gorišek in Klemen Potočnik 

Odsotni člani: Janez Rus 

Ostali prisotni: Aleksander Ozmec – predsednik ZRLS, Barbara Turk 

 

Dnevni red: 

 

1. Prošnja Jane Jašović Memon o izrednem pripustu kobile 035 Monteaura XXXVIII 

 

2. Prošnja Jakoba Zaman Jeleniča o izrednem pripustu kobile 297 Montenegra XLIX 

 

3. Določitev rejske komisije 

 

4. Razno  

 

 

Ad 1:  

Klemen Turk pove, da je Jana Jašović Memon, podala pisno vlogo za izredni pripust kobile 035 

Monteaura XXXVIII, kobila je imela v času lanskoletnega vzrejnega pregleda zdravstvene 

težave, zato jo ni mogla pripeljati na vzrejni pregled. 

 

Prisotni člani SS ZRLS so v tej zadevi soglasno sprejeli naslednji sklep:  

Jani Jašović Memon se dovoli izredni pripust kobile 035 Monteaura XXXVIII. Lastnica 

prevzema riziko za registracijo žrebeta v primeru, če kobila na Vzrejnem pregledu 

septembra ne bo sprejeta med plemenske kobile. 

 

Ad 2: 

Klemen Turk pove, da je Jakob Zaman Jelenič, podal pisno vlogo za izredni pripust kobile 297 

Montenegra XLIX. Ker je bil lastnik kobile v času vzrejnega pregleda v karanteni zaradi 

pozitivnega izvida na COVID-19, kobile ni mogel pripeljati na vzrejni pregled 

   

Prisotni člani SS ZRLS so v tej zadevi soglasno sprejeli naslednji sklep: 

 Jakobu Zaman Jeleniču se dovoli izredni pripust kobile 297 Montenegra XLIX. Lastnik 

prevzema riziko za registracijo žrebeta v primeru, če kobila na Vzrejnem pregledu 

septembra ne bo sprejeta med plemenske kobile. 
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Ad 3: 

Za potrebe letošnjega vzrejnega pregleda je potrebno določiti rejsko komisijo, ki bo ocenjevala 

živali. Klemen Turk poda predlog, da so v rejski komisiji isti člani kot lansko leto. Predlog za 

člane rejske komisije je: Klemen Turk, Nataša Gorišek, Matjaž Hlebš, Jana Jašović Memon, 

Nina Peternel, Milojko Strajnar, Tanko Primož, Turk Barbara, in predstavnik Kobilarne Lipica. 

Poleg tega se na centralni vzrejni pregled povabi še enega sodnik iz tujine. 

 

 

Prisotni člani SS ZRLS so zgornji predlog soglasno potrdili. 

 

Ad 4: 

Klemen Turk pove, da bi bilo dobro zaradi bolj objektivnega ocenjevanja kobil za sprejem v 

rodovnik in žrebcev za licenciranje, da ocenjevanje korektnosti nog in korektnosti gibanja 

poteka na trdi podlagi (asfalt oz. trda peščena podlaga) 

 

Sklep: 

Prisotni člani SS ZRLS soglasno sprejmejo sklep, da se od letošnjega leta naprej ocenjuje 

korektnost nog in korektnost gibanja na trdi podlagi. To velja za  ocenjevanja kobil za 

sprejem v rodovnik in žrebcev za licenciranje. 

 

Klemen Potočnik predstavi projekt genetskih raziskav na plemenskih živalih s pomočjo SNP 

testov. S pomočjo te analize naj bi se v prihodnje tudi potrjevalo starševstvo pri registraciji 

žrebet. Projekt je še v uvodni fazi, odobren naj bi bil v roku parih mesecev. Po razpravi med 

člani SS, je bil sprejet soglasno sprejet naslednji sklep s katerim se strinja tudi predsednik 

ZRLS. 

 

Sklep: 

Klemen Potočnik, do naslednje seje SS in UO ZRLS, ki bosta potekale skupaj, pripravi 

predstavitev različnih možnosti, ki bi bile na podlagi tega projekta v pomoč pri nadaljnji 

selekciji. Poteg tega pa tudi za vsako posamezno možnost pripravi višino stroška, ki bi 

bremenila ZRLS oz. posameznega rejca.  

 

Sestanek končan ob 15.00 

 

 

         Predsednik SS ZRLS 

Klemen Turk, dr.vet.med. 

                


