
ZAPISNIK 3. seje IO ZRLS – PRO, 

Četrtek, 17. junij 2010 ob 19.30 v hotelu Maestoso v Lipici 
 
 
Prisotni: Rajko Fabbro, Fabio Gergolet, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Janez Rus, Bogdan 
Ambrožič, Klemen Turk, Maja Amon 
Odsotni: Igor Rehar, Dragica Štiblar Martinčič, Darja Peharc, Andrej Hosta. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje 
2. Izbira predstavnika Združenja v strokovni svet Kobilarne Lipica 
3. Potrditev sklepa strokovnega sveta ZRLS o priznanju žrebca 23 Maestoso Gaetana za 

pleme 
4. Poročila o prireditvi Dan lipicanca 
5. Seznanitev IO o oglaševanju v reviji Pferdeboerse 
6. Predlog za kandidaturo mag. Janeza Rusa za predsednika LIF 
7. Razno 

AD/1 
Na zapisnik 2. seje ni bilo nobenih pripomb, zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
AD/2 
Na seji strokovnega sveta Kobilarne Lipica je bilo obravnavano dejstvo, da mora imeti 
strokovni svet KL po pogodbi med KL in Združenjem predstavnika iz druge rejske 
organizacije (ZRLS - PRO). Trenutno to vlogo zastopata Tone Pečovnik in Luka Krušič. 
Slednji ni član Združenja in se sej strokovnega sveta KL ne udeležuje, zato bo Združenje 
predlagalo svojega predstavnika v strokovni svet Kobilarne Lipica.  
 

Kot kandidat je predlagan Rajko Fabbro in predlog je s strani članov IO soglasno 

sprejet. 
 
AD/3 
Na 7. seji strokovnega sveta ZRLS - PRO je bil obravnavan predlog o priznanju žrebca 23 
Maestoso Gaetana za pleme. Strokovni svet je odločil, da žrebec trenutno ne izpolnjuje 
pogojev za pripust kobil. Ocenil je, da je žrebec prenizek in v slabi telesni kondiciji, tako da 
dokončna ocena ni možna. Žrebec je do sedaj pripustil že pet kobil. Žrebeta teh kobil bodo 
priznana in registrirana, žrebcu pa se prepove nadaljnje pripuste, dokler ne bo uradno 
licenciran. 
 

Sklep strokovnega sveta je bil s strani prisotnih članov IO ZRLS - PRO soglasno 

potrjen. 
 
AD/4 

A. Lavrič je poročala, da je prireditev Dan lipicanca potekala po vseh pričakovanjih in brez 
zapletov. R. Fabbro je dodal, da so bili stroški prireditve nizki, saj je Kobilarna Lipica 
prevzela večino le teh. Združenje je imelo stroške le z reševalno službo ter s pošiljanjem vabil 
in obvestil, kar je naneslo cca 300 €. Glede stojnic na prireditvi je B. Ambrožič povedal, da so 
jih najeli štirje sponzorji. Nekaj denarja za stojnice je Združenje že dobilo, za ostalo bo 



Dragica Štiblar Martinčič še izstavila račune.  Od sponzorja Lubljanske Mlekarne je 
Združenje dobilo 720 €. 
 
AD/5 

J. Jašović je zbrala nekaj članov Združenja, ki so zainteresirani za njihovo predstavitev v 
članku nemške revije Pferdeboerse. Projekt je bil predstavljen na prvi seji IO ZRLS - PRO. 
Od članov bi tako bilo zbranih 1.600 €, razliko do 2.000 € bo J. Jašović še poskušala zbrati.  
R. Fabbro predlaga J. Jašović za vodjo projekta.  
 
AD/6 
Iz Hrvaške je prišla pobuda, da bi Združenje predlagalo J. Rusa kot kandidata za predsednika 
LIF-a. Po poročanju R. Fabbra in J. Rusa LIF trenutno slabo deluje, predvsem pa ga za svoje 
interese izkoriščajo članice nemško govorečih držav. J. Rus se s kandidaturo strinja v primeru, 
da bo to projekt Združenja in ne le njegov osebni. 
 

Prisotni člani IO ZRLS - PRO se s predlogom soglasno strinjajo.  
 
J. Rus in A. Lavrič bosta do naslednje seje pripravila program za kandidaturo. Ker iz LIF-a 
kljub povpraševanju s strani hrvaškega organizatorja ni odgovora o dokončnem terminu in 
podrobnostih letošnje skupščine, bo A. Lavrič sestavila dopis z zahtevo obrazložitve 
okoliščin. 
 
AD/7 

J. Rus je podal poročilo iz seje strokovnega sveta KL: 
- Rejski program bo potrebno ponovno pregledati, ga uskladiti z novo zakonodajo in 

ponovno potrditi. Ker imamo v Združenju in KL enak selekcijski program, je smiselno 
pripraviti en skupni rejski program. Potrebno bo sklicati sestanek med Združenjem in 
KL in doreči stvari glede rejskega programa in njegovega izvajanja. R. Fabbro bo do 
naslednje seje pregledal dokumentacijo in pripravil izhodišča za sestanek s Kobilarno 
Lipica. 

- Kobilarna Lipica nima uradnega strokovnega vodje. Združenje opozarja KL, da mora 
to urediti. 

- Na seji strokovnega sveta je tekel pogovor glede informacijskega sistema, ki ga bo 
potrebno uskladiti z registrom Združenja in z mednarodnimi registri. 

 
V Strokovni svet javne službe nalog genske banke v živinoreji je potrebno iz Združenja zbrati 
enega predstavnika kot predstavnika priznane rejske organizacije, katere rejski program je 
potrjen za pasmo živali, na katere se nanaša izvajanje javne službe genske banke.  
 

R. Fabbro za kandidata predlaga Klemena Turka. Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
A.Lavrič poroča, da je Pomurski sejem d.d. dal ponudbo za sodelovanje na letošnjem 
kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Dragico Štiblar Martinčič in Darjo Peharc se 
zadolži za kontaktiranje z organizatorji sejma. 
 
Tretja seja IO ZRLS - PRO se je zaključila ob 21 uri. 
 
 
Zapisala Maja Amon 


