
 
ZAPISNIK SKUPNE, 6. SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA IN 2. SEJE 

STROKOVNEGA SVETA ZRLS 

 

Datum: 23. 2. 2023 ob 18:00, Camino, Arja vas 

 

Prisotni člani izvršilnega odbora: Aleksander Ozmec, Tomaž Hosta, Primož Tanko, Klemen 

Turk, Matjaž Hlebš, Nina Peternel, Tadej Marc, Angelika Pristov, Barbara Turk, Jana Jašović 

Memon 

 

Odsotni člani izvršilnega odbora: Cirila Zupanc(o), Miha Tavčar (o), Žan Janhar(o), Melita 

Sinjur,   

 

Prisotni člani Strokovnega sveta: Klemen Turk, Matjaž Hlebš, Jana Jašović Memon, Nina 

Peternel, Nataša Gorišek (VF) 

 

Odsotni člani Strokovnega sveta: Janez Rus (KL, o), Klemen Potočnik (BF, o), Milojko 

Strajnar (o) 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO 

2. Spremembe rejskega programa 

3. Priprava izobraževanja za rejce 

4. Priprava Občnega zbora 2023 

5. Razno 

 

Predsednik Aleksander Ozmec in se zahvali predsedniku in članom SS za sodelovanje in 

podporo pri izdelavi rejskega programa.  

 

AD1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO 

 

Na zapisnik ni pripomb. Zapisnik je soglasno potrjen.  

  

AD 2. Spremembe rejskega programa 

 

Klemen Turk predstavi zakonodajno izhodišče za spremembo rejskega programa, nas opomni,  

da je zahteva zakonodaje po popravku rejskih programov skladu z evropsko uredbo in sicer že 

iz leta 2018. Do letošnjega leta še ni bil uspešno potrjen še noben rejski program, ker zahteve 

ministrstva niso bile dovolj jasne. Sedaj, ko imamo dovolj natančna navodila, je to lažje 

izpeljati.  

Predstavi bistvene spremembe, te pa so sprememba pri registraciji žrebet, kjer avtomatično 

velja, da je žrebe ki ima čistopasemske starše, vpisano v rodovnik, ne glede na to, ali so bili 

starši izbrani za pleme ali ne.  

Naslednja je manjša sprememba pri organizaciji rodovne knjige, ki je organizirana na način 

splošne knjige ter knjige kobil 1 in 2 ter knjige žrebcev 1 in 2. V splošno knjigo so vpisani vsi 

čistopasemski konji, v knjige kobil in žrebcev pa samo ocenjene živali.  

Sledi sprememba ocenjevalnega modela, kjer se povprečna ocena nekoliko dvigne, dovoli se 

polovične ocene, ter doda dodatne kategorije pri ocenah odraslih živali. Skupna ocena je 

seštevek točk, deljeno s številom ocenjevanih lastnosti.  



 
Spremembe pri preskusu delovne sposobnosti so samo minimalne, spremeni se samo 

ocenjevanje, ki je dovoljeno na pol točke.  

 

Sledila je razprava o pretvorbi točk iz dosedanjega v novi sistem. Razpravljali so Jana, Nina, 

Matjaž in Klemen. Ključni del spremembe je zvišanje povprečne ocene iz dosedanjih 70 točk 

na povprečje 7,5.  

 

Aleksander Ozmec izpostavi zmanjševaje vpliva selekcije v reji, ker ne bo merila za 

pripuščanje kobil in žrebcev, ter se posledično poležejo žrebeta neocenjenih staršev itd. 

Klemen in Nataša pojasnita, da je zahteva EU zakonodaje da so vsa čistopasemske žrebeta 

vpisana v rodovnik. Da pa se bomo izognili preštevilnim žrebetom neocenjenih staršev bo 

potrebno uvesti pristojbine za izdajo pripustnih listov za neocenjene živali. Bolj natančno 

bodo posamezni primeri, tudi pripust v tujini, uvoz plemenjakov itd.  opredeljeni v Pravilniku 

o izvajanju rejskega programa, pristojbine pa v ceniku.       

 

Po razpravi soglasno sprejmemo sklep:  

Rejski program se sprejme v predlagani obliki. Čistopis se pripravi do občnega zbora, 

za takrat pa Klemen pripravi predstavitev za člane.   

 

AD 3 Izvedba pomladanskega izobraževanje 

 

Potrdimo datum spomladanskega izobraževanja, ki bo 25. 3. 2023. Barbara preveri možnosti 

za predavalnico in malico za udeležene na Grmu.  

Predavali bodo: Petra Kramarič na temo novega pravilnika o dobrobiti živali, Špela Poročnik 

na temo dobrih praks pri reprodukciji in Salobir o prehrani konj.  

 

AD 4  Operativni dogovor okoli občnega zbora 

 

Predebatira se izvedba občnega zbora, predvsem kar se tiče vlog delovnega predsedstva, 

zaporedja točk in podelitve priznanj.  

Poiskati je treba gradivo ustanovnega občnega zbora in poiskati člane. Minila je namreč 30 

letnica ustanovitve.  

 

AD 5 Razno  

 

Podelitev priznanja Milojku Stajnarju za njegovo delo in rejo. Družina Peternel je pripravila 

darilo, ZRLS poskrbi za podelitev.  

 

Sestanek se je zaključil ob 20.05  

 

Zapisal Primož Tanko. 


