
 
ZAPISNIK 5.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 

Datum: 13. 2. 2023 ob 18:30, Hotel A, Arja vas 

 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Tomaž Hosta, Primož Tanko, Klemen Turk, Matjaž Hlebš, Nina 

Peternel, Tadej Marc, Angelika Pristov, Cirila Zupanc, Miha Tavčar 

 

Odsotni: Melita Sinjur, Jana Jašović Memon, Žan Janhar, Barbara Turk,  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje IO 

2. Poročilo predsednika o izvedenem delu v zadnjem obdobju  

3. Priprava Občnega zbora 2023 

4. Plan dela 2023 

5. Rejski program  

6. Razno 

 

Predsednik Aleksander Ozmec pozdravi vse prisotne.  

 

AD1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje IO 

 

Na zapisnik ni pripomb. Zapisnik je soglasno potrjen.  

  

AD 2. Poročilo predsednika o izvedenem delu v zadnjem obdobju  

 

Na razpis MK za nesnovno dediščino je Primož oddal prijavo, ovrednotena je na cca. 15.000. 

Prijava ni bila uspešna.  

 

AD 3.  

 

Občni zbor bo 4. 3. 2023 ob 10h v Kobilarni Lipica, Hotel Maestoso.  

Pripraviti je treba dnevni red in poslati vabila (Primož).  

Delovno predsedstvo bo predlagano: 

Predsednik: Matjaž Hlebš 

Člana: Barbara Turk, Jože Janhar 

Zapisnikar: Cirila Zupanc 

Overovitelja: Marko Avšič, Žan Janhar 

Verifikacijka komisija: Tomaž Hosta, Rajko Sinjur 

Pripraviti je treba poročila o delu (Aleksander), strokovnih nalogah (Klemen) in financah 

(Cirila).  

Aleksander je organiziral predvajanje filma o vračilu lipicancev v Lipico.  

 

AD 4. 

Plan dela za 2023  

Predavanje za rejce in člane : 25. 3. 2023 o pravilniku o dobrobiti živali, reporodukciji  (Špela 

Poročnik) in prehrani (Salobir) 



 
20. 5. 2023 Dan lipicanca – tema Unesco: poudarek na prenosu znanja, tradicije reje. 

Nastopila bosta Janez Peternel in Miha Tavčar, morda Alojz Lah in Nastja Matešič (dogovor z 

Lipico).  

Vzrejni pregled 16. 9. 2023, Lipica ali Celje  

Izlet – ekskurzija – Stadl Paura test delovne sposobnosti.(Oktober) 

 

Angelika predlaga kliniko dela s konji z Gregorjem Turkom. 

 

AD 5 Rejski program 

 

Klemen predstavi spremembo rejskega programa, ki jo nalaga evropska uredba o živinoreji. 

Rejski program se odpira oziroma zmanjšuje vpliv selekcije, tkao da bomo poskušali zadržati 

kvaliteto z ugodnejšo rejo za selekcionirane živali in manj ugodno za rejo živali, ki niso 

ocenjene. Predlog bo obravnaval Stokovnai svet in IO na skupni seji 23. 2. 2023. 

 

AD 6 Razno 

 

Klemen predstavi idejo o izvedbi šampionata v letu 2024 v Sloveniji najbolje v Lipici. 

Pripravil je okviren stroškovnik in oceno kapacitet. Ideja je sprejeta, potrebno bo lobirati pri 

sponzorjih in državni upravi, da dobimo podporo in sredstva za izvedbo.  

 

Lif Skupščina in Seminar za ocenjevalce bosta letos v Romuniji, - Sambata de Jos. Gre zakar 

velik zalogaj, tako da bo treba ustrezno pripraviti razpis MKGP ter poskušati pridobiti 

sponzorje.  

 

Nina Peternel poroča o delu na spletni strani. Očiten je napredek pri vsebinah in organizaciji 

spletne strani. Še naprej je treba skrbeti za vsebine in fotografsko gradivo.  

 

Odprla se je debata o ceni pripusta kobilarniških žrebcev. Nina predlaga da se cena pripusta 

dvigne za 50 ali 100 eur, tako bomo po njenem mnenju lipicanca bolj cenili. Poleg se odpre 

debata okoli cene oskrbe, ki ni nikjer določena in oziroma se predlaga poenotenje. Z 

glasovanjem pridemo do sklepa da cena pripusta ostane 200 €, oskrba pa se v času pojatve 

plačuje 10 € na dan, po koncu pojatve pa 15 € dnevno.  

 

Klemen posreduje informacijo o herpes virusu. Priporoča izogibanje tujim hlevom in nadzor 

nad gibanjem živali. Priporoča cepljenje brejih kobil v 5., 7. in 9. mesecu. Proti živčni obliki 

herpesa ne obstaja cepivo.  

 

 

Sestanek se je zaključil ob 21.00  

 

Zapisal Primož Tanko. 


