
 
 
 
 
 

Zapisnik 1. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 21. 3. 2014 ob 19.30 uri v Kobilarni Lipica 

 
 
Prisotni: Marko Avšič, Janez Rus, Katarina Avšič, Darja Peharc, Bogdan Ambrožič, Žarko 
Kariž, Jože Janhar, Anastasija Lavrič, Klemen Turk, Dragica Štiblar Martinčič, Barbara Turk, 
Matej Hosta 
 
Odsotni: Tamara Trebec 
 
Seje sta se udeležila tudi Janez Peternel in dosedanji predsednik ZRLS, Rajko Fabbro. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika OZ 2014 

2. Program dela 2014 

3. Določitev nalog članov IO 

4. Razno 

 
Pred pričetkom predlaganega dnevnega reda je bivši predsednik, Rajko Fabbro, opravil 
»primopredajo«, izročil dokumente Združenja in zadnjo prispelo pošto blagajničarki, Dragici 
Štiblar Martinčič ter novemu predsedniku, Marku Avšiču in obvestil člane novega izvršilnega 
odbora o zadevah, ki so v teku ali jih je še potrebno urediti (pogodba s Perftech, F. Mirabella, 
spremembe Statuta na UE Sežana). 
 
Janez Rus je izpostavil zadevo, zaradi katere je KL prejela dopis s strani LIF, na katerega je 
tudi že uradno odgovorila. Gre za člana Združenja, g. Luciana Eyers-a iz Velike Britanije, ki 
na podlagi napačno interpretiranega pisma, pred leti poslanega iz KL, in svojega članstva v 
ZRLS predstavlja sebe in status svoje »kobilarne« kot partnerja KL in s tem tudi člana LIF, 
edinega pooblaščenega, da izdeluje in izdaja identifikacijske dokumente v Veliki Britaniji 
vzrejenim lipicanskim konjem. Stvar je resna in jo mora obravnavati častno razsodišče, ki mu 
bo o zadevi poročal J. Rus. Predlog je, da se g. Eyersa izključi iz članstva ZRLS. 
Vso korespondenco v zvezi s tem je IO dobil na vpogled in J. Rus jo je IO tudi predal. 
 
Sklep: Izvršilni odbor naj gradivo preda častnemu razsodišču ZRLS, ki naj na podlagi 
Statuta ZRLS  sprejme ustrezne ukrepe. 
 
AD1. 
M. Avšič je članom IO prebral zapisnik občnega zbora 2014 in skupaj so vnesli potrebne 
popravke, tako da bosta overovatelja lahko podpisala končno obliko zapisnika, ki ga bo zaradi 
novo izvoljenih organov M. Avšič posredoval Upravni enoti Sežana. 
Ob 9. točki zapisnika OZ (Volitve) A. Lavrič pove, da Tamara Trebec, ki je bila predlagana 
za članico izvršilnega odbora, ni še član ZRLS, da je sicer pripravljena pomagati pri delu 



Združenja, da pa ni smiselno in glede na to, da trenutno ni član Združenja, tudi ni po Statutu, 
da bi bila član IO. 
 
AD2. 
M. Avšič pove, da sta bila že pred OZ pripravljena dva osnutka programa ZRLS za mandatno 
obdobje 2014 - 2018 (B. Ambrožič, K. Turk). Oba sta bila predstavljena že na 27. seji IO, 24. 
1. 2014. Zaradi skupnih izhodišč obeh programov lahko govorimo o samo enem. 
M. Avšič je izpostavil svoje videnje delovanja Združenja in tri glavna področja, na katerih 
mora biti pri delu ZRLS največji poudarek, ki pa se med seboj močno prepletajo. To so reja, 
promocija in prodaja. 
 
REJA 

• Izobraževanje 
• Strokovno delo 
• Vzrejni pregledi 
• Sodelovanje z drugimi PRO 
• Sodelovanje s fakultetami (raziskave, razvoj) 

 
PROMOCIJA 

• Spletna stran 
• Celostna grafična podoba 
• Razstave in prireditve 
• Članstvo v drugih organizacijah 
• Šolanje jahačev – jahalne šole 

 
PRODAJA 

• Spletna stran 
• Sejmi 
• Avkcija 

 
AD3. 
M. Avšič predlaga članom IO, da naj se vsak najde na svojem področju, kjer se bo v delo 
najbolje in najbolj učinkovito vključil. 
 
J. Rus pove, da ima, kar se tiče strokovnega dela, ZRLS strokovni svet, v katerem so poleg 
strokovnega vodje, treh lipiških predstavnikov in petih predstavnikov, imenovanih s strani 
pogodbenega izvajalca strokovnih nalog (druge priznane organizacije v živinoreji), tudi trije 
predstavniki Združenja in da strokovno delo že ves čas poteka v skladu z zakonom o 
živinoreji. Po njegovem mnenju ni potrebno povečati števila prireditev, ampak je predvsem 
treba obstoječe izboljšati – animiranje in večje angažiranje članov na zrejnih pregledih, ki bi 
poleg Dneva lipicanca morali biti osrednja prireditev Združenja, zanimiva in pomembna tudi 
za tiste, ki na preglede ne pripeljejo svojih živali. 
 
V področje reje je torej vključen strokovni svet, s strani članov IO so to M. Avšič, K. Turk in 
Ž. Kariž, vključil pa se bo tudi J. Janhar. 
 
Pri promociji bodo delovali Ž. Kariž, K. Avšič in J. Peternel, ki sicer ni član IO, vendar si želi 
sodelovati na tem področju. 
 
D. Peharc bo koordinator na področju izobraževanja. 



 
Administrator spletne strani ostane A. Lavrič. 
 
Določitev funkcij posameznim članom IO: 

• B. Ambrožič – podpredsednik ZRLS 
• D. Peharc – tajnica ZRLS 
• D. Štiblar Martinčič – blagajničarka ZRLS 

 
AD4. 

• B. Turk poda poročilo sestanka v Starošincih, Zavod Nazaj na konja, v zvezi z 
načinom udeležbe in predstavitvijo konjeništva v Sloveniji v obliki skupnega gradiva 
– brošure vseh zainteresiranih na Equitani 2015, Essen, Nemčija, kamor je povabljena 
Kobilarna Lipica. 

• J. Rus ponovno obvesti člane IO o izobraževanju sodnikov za ocenjevanje lipicanskih 
konj pod pokroviteljstvom LIF, ki se bo pričelo naslednji petek, to je 28. 3. 2014, v 
Kobilarni Lipica in predlaga, da bi tudi Združenje nastopilo kot gostitelj. Po programu 
bo najprej srečanje predstavnikov zasebnih rejcev, ki se ga bosta predvidoma udeležila 
K. Turk in Ž. Kariž, ki sta na izobraževanje poleg M. Hoste tudi prijavljena ter 
najverjetneje tudi M. Avšič, da se predstavnikom zasebnih rejcev, članom LIF 
predstavi kot novi predsednik ZRLS in A. Lavrič. 

• J. Peternel je v zvezi z novo postavitvijo spletne strani Združenja prinesel ponudbo 
Mandu d.o.o., ki so jo člani IO pregledali, se z njo več ali manj strinjali in se 
dogovorili, da bo g. Klemen Zupančič, lastnik družbe, na naslednji seji IO ponudbo 
tudi podrobneje in bolj plastično predstavil. 

• A. Lavrič obvesti člane IO, da ima Združenje po besedah Boštjana Bizjaka, direktorja 
KL, možnost v Kobilarni takoj dobiti svoj prostor, v katerem bi imeli arhiv in morda 
celo sestanke. V zvezi s tem se bo nanj v naslednjih dneh obrnil M. Avšič. 

• Dan lipicanca bo tudi letos organiziran v sodelovanju s KL in v KL. Prireditev bo 18. 
5. 2014. Na naslednji seji se bo IO natančneje dogovoril o nastopajočih. 

• B. Ambrožič predlaga, da bi ZRLS podelilo priznanje in kakšno sliko v zahvalo 
zakoncema Matern (avtor: Igor Rehar ali Milan Malovrh) za pogumno opravljeno pot 
iz Nemčije v Slovenjo ter odlično filmsko predstavitev na OZ ZRLS. Člani IO se s 
predlogom strinjajo. 

• M. Avšič predlaga, da bi se pošta za ZRLS, ki prihaja na sedež Združenja, ki je v KL 
in je od bivališča predsednika precej oddaljen, zaradi praktičnosti preusmerila na 
njegov naslov. Člani IO se s predlogom strinjajo. 

 
 

   Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 

 


