
 
ZAPISNIK 3 SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 17. 11. 2022 ob 19:00, Jahalni center Kmetija Janhar 

 

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

Turk, Matjaž Hlebš, Nina Peternel, Tadej Marc, Cirila Zupanc, Žan Janhar, Melita Sinjur, 

Barbara Turk 

 

Odsotni: Miha Tavčar, Angelika Pristov,  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje IO 

2. Poročilo predsednika o izvedenem delu v zadnjem obdobju  

3. Nominacija tradicije reje lipicanca za Unesco listo nesnovne dediščine človeštva  

4. Razno  

 

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne.  

 

AD1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje IO 

 

Na zapisnik ni pripomb. Zapisnik je soglasno potrjen.  

  

AD 2. Poročilo predsednika o izvedenem delu v zadnjem obdobju  

 

Predsednik Aleksander Ozmec predstavi rezultate in odmeve na vzrejni pregled.  

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

Predsednik se zahvali ekipi za pomoč pri pripravi prostora ter aranžmajev, ter pripravo 

kataloga.  

Najeli smo 25 boksov za konje, strošek cca 1900€. Prireditev je povezoval Vito Avguštin. 

Izveden je bil spletni prenos na Clip my horse s sodelovanjem s Sibil Slejko Ozvočenje 

prireditve je bilo izvedeno v sodelovanju z rejci haflingerjev, izvajalec je bil Malnar.  

Vtis prireditve je bil izjemen, rezultati letos so izjemi, tako med žrebet kot kobilami, 

licenciran pa je bil tudi žrebec.  

 

Preskus deloven sposobnosti je bil v nedeljo 25. 9. 2022, v sodelovanju z rejci haflingerjev. 

Preizkus je bil v jahalnici. Imeli smo testno jahačico iz Avstrije – Anna Seifter, ter testnega 

voznika – Markus Renner. Kvaliteta konj in dela z njimi je odlična.  

 

Opazke za izvedbo vzrejnega pregleda in PSD za naprej: 

 Okviren datum naj bo tretji teden v septembru (16. 9. 2023). 

Potrebno je preveriti za možnost za termin vzrejnega pregleda v Lipici. 

 Vabila in prijave morajo biti postavljene najkasneje na 1. avgust.  

 Organizacijski del za VP in PSD mora steči od 1. maja naprej. 

 

ZRLS sta na Lif skupščini 7. in 8. oktobra zastopala Klemen Turk in Aleksander Ozmec kot 

delegata in Jana Jašovič Memon in Primož Tanko kot asistenta. Klemen Turk je s podporo 

ZRLS kandidiral za predsednika LIF in dobil 38 % glasov delegatov.   

 



 
LIF izobraževanje za sodnike je bilo v Lipici 6. in 7.  oktobra. Udeležili so se ga: Nataša 

Gorišek, Klemen Turk, Nina Peternel, Barbara Turk, Jana Jašović Memon, Primož Tanko. 

 

V reviji o konjih smo objavili članek o udeležbi na Agri.  

 

AD 3. Nominacija tradicije reje lipicanca za Unesco listo nesnovne dediščine človeštva  

 

Aleksander predstavi dogajanje glede Nominacija tradicije reje lipicanca za Unesco listo 

nesnovne dediščine človeštva. V začetku decembra je v Rabatu v Maroku generalno zasedanje 

Unesca, na katerem naj bi potrdili nominacijo. Predlaga, da se ZRLS kot nosilec tradicije 

vključi v aktivnosti za promocijo vpisa na listo nesnoven dediščine človeštva.  

 

AD 4. Razno 

 

Razpis 

Primož pove, da je na Ministrstvu za kulturo objavljen razpis na temo nesnovne dediščine, na 

katerega bo poskusil prijavit prenovo spletne strani ter izobraževanje ocenjevalcev – LIF 

judges clinics. 

 

Sodelovanje z LIF 

Na Lif je bilo dogovorjeno da se predstavniki LIF na zoomu srečujemo na dva oziroma tri 

mesece, poleg tega pa se poleg skupine za rodovne knjige organizira še delovne skupine za 

promocijo lipicanca, izmenjavo novic in člankov ter  izobraževanje sodnikov. V skupine 

bomo predlagali Klemena Turka (sodniki, rodovne knjige), Nino Peternel (promocija 

lipicanca) in Primoža Tanko (izmenjava novic) 

 

Sestanek z MGRT na temo zakonodaje o Kobilarni Lipica 

Aleksander pove, da smo prejeli vabilo na sestanek na temo Kobilarne Lipica s strani MGRT. 

Pričakujejo predloge kako prilagoditi zakonodajo da bo sledila načelom korporativnega 

upravljanja ter hkrati ostala biser kulturne dediščine, ter kakšna pričakovanja imamo od 

Lipice kot združenje.  

Primož naj pripravi  konkretne predloge, kjer bi lahko sodelovali pri strokovnem sodelovanju, 

(član strokovnega sveta), zagotavljanja plemenjakov in prenašanju tradicije reje lipicanca na 

nove generacije.  

 

Sestanek se je zaključil ob 21.00  

 

Zapisal Primož Tanko. 


