
 
 

 
Zapisnik 10. seje IO ZRLS – PRO 

Petek, 26. 6. 2015, Kobilarna Lipica 
 
 
Prisotni člani IO: Marko Avšič, Klemen Turk, Bogdan Ambrožič, Barbara Turk, Jože Janhar, 
Darja Peharc, Janez Rus 
 
Odsotni člani IO: Žarko Kariž, Matej Hosta, Anastasija Lavrič, Dragica Štiblar Martinčič, 
Katarina Avšič 
 
Na seji sta bila prisotna še direktor KL Boštjan Bizjak in Janez Peternel. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 9. seje 

2. Pregled pomladanskih dogodkov, ki so se jih udeležili člani ZRLS 

3. Pomoč ZRLS članov na Mednarodnem tekmovanju v vožnji vpreg (Kobilarna Lipica, 

2. – 5. 7. 2015) 

4. Udeležba na sejmu AGRA 

5. Zrejni pregledi 

6. Dopolnitev Statuta – D. Peharc 

7. Izobraževanje – izvedba 2015, prijava programa 2016 

8. Razno 

 
AD/1 in AD/2: 
Zapisnika 9. seje nismo obravnavali in tudi pregled pomladanskih dogodkov, ki so se jih 
udeležili člani ZRLS, bo zapisniku priložen kasneje. 
 
Zaradi pereče problematike v zvezi vpisa Kobilarne Lipica v seznam nesnovne dediščine 
UNESCO-a se je sestanka poleg strokovnega vodje KL, Janeza Rusa, namreč udeležil tudi 
direktor KL, Boštjan Bizjak, ki je že na začetku predstavil številne zaplete, ki spremljajo ta 
postopek. Opozoril je, da je potrebno izhajati iz točne opredelitve pojmov, kaj predstavlja 
snovno in kaj nesnovno dediščino, ki jo pokriva UNESCO. Mogočih je več različic vpisa 
Kobilarne Lipica oziroma lipicanca z lipiško šolo jahanja in drugo nesnovno lipiško dediščino 
na svetovni seznam. Stroški projekta prijave naj bi znašali 350.000 €. 
Direktor je podal celotno kronologijo poteka priprav na projekt vpisa, v katerih se je poleg 
KL, ki jo vpis zadeva, znašlo več državnih institucij, ki o tem odločajo. Nekatere namreč niso 
pravočasno ali ustrezno reagirale na avstrijsko pobudo v zvezi z vpisom kobilarne Piber.  Na 
začetku, pred približno dvema letoma, je bil načrtovan projekt vpisa vseh kobilarn, kjer 



vzrejajo lipicance, na UNESCO seznam, kar je bilo predstavljeno tudi na lanski generalni 
skupščini LIF. Avstrija je kljub temu mimo Kobilarne Lipica na za zdaj začasni seznam 
svetovne dediščine pri Unescu predlagala uvrstitev klasične jahalne šole in španske dvorne 
jahalne šole in pri tem kobilarno Piber navedla kot izvorno kobilarno lipicanca, ki vodi 
izvorne rejske knjige in register lipicancev.  
 
J. Rus je izrecno poudaril, da Piber ni priznan kot rejska organizacija, ki bi vodila izvorne 
rejske knjige lipicancev in ve se, da je to v domeni Kobilarne Lipica. Res pa je, da so knjige 
zdaj v Italiji in pravzaprav bi bilo edino pravilno, da bi država Slovenija te knjige zahtevala 
nazaj. Dejstvo je, da brez KL lipicanca sploh ne bi bilo.  
 
Boštjan Bizjak je pojasnil, da so samovoljno delovanje kobilarne Piber odkrili v KL in 
Slovenskem etnografskem muzeju, ki je nacionalni koordinator za nesnovno dediščino, in to v 
času, ko so v Lipici pripravljali pismo o nameri, s katerim bi se odzvali na vabilo Pibra k 
skupni nominaciji evropskih lipiških kobilarn na svetovni seznam nesnovne dediščine. 
Nekorektno ravnanje Pibra bo zdaj mnogo težje zaustaviti, potreben bo sestanek na nivoju 
veleposlaništev obeh držav. Čeprav predlog Pibra verjetno nima možnosti za uspeh, bo 
povzročil veliko škodo lipicanskim kobilarnam in lipicancu na sploh. Nujno je, da se na 
zaplete odzovejo tudi rejci, člani ZRLS in da podprejo prizadevanje Kobilarne Lipica pri 
pristojnih institucijah, predvsem je potrebno opozoriti ministra za kmetijstvo, ki problematiko 
sicer pozna in izrecno podpira KL, ko bo gost na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predsednik 
ZRLS, Marko Avšič, se zaveže, da bo pripravil pismo podpore KL, ki ga bo Združenje 
poslalo na MKGP in po potrebi tudi na druge institucije. 
 
AD/3: 
Kobilarna Lipica za nemoten potek Mednarodnega tekmovanja v vožnji vpreg (2. – 5. 7. 
2015) apelira na Združenje za pomoč vsaj za soboto, ki bo programsko najbolj obremenjena. 
Za zdaj je prijavljenih 127 konj in prireditev bo organizacijsko zelo zahtevna. 
Seznam prostovoljcev pripravi J. Peternel do ponedeljka in ga posreduje J. Rusu. Poziv 
članom bo objavljen tudi na spletni strani ZRLS. 
 
AD/4: 
Na sejmu AGRA bodo tudi letos nastopili PRC za konjerejo Krumperk – člani Združenja s 
programom njihovega vodje in učitelja jahanja, Žarka Kariža, ter verjetno tudi Kobilarna 
Hosta (genska banka). 
 
AD/5: 
Okvirni datumi bi lahko bili 19. in 20. 9. 2015, vendar še niso potrjeni, saj so v septembru v 
KL tudi drugi dogodki, npr. Dan Kobilarne Lipica (2. vikend v septembru). Za zrejni pregled 
v Kobilarni Hosta, kjer ni pričakovati veliko število konj, naj predlaga datum A. Hosta. 
K nemškim rejcem bi komisija ZRLS eventualno lahko šla že avgusta. 
 
K. Turk predlaga, da se za obravnavo na strokovnem svetu pripravi izhodišča za preizkus 
delovne sposobnosti za kobile in žrebce ZRLS z osnovnimi dresurnimi elementi tako za 
vožnjo vpreg kot za jahanje. 
 
AD/6: 
D. Peharc pove, da je glede na spremembe zakonodaje potrebno dopolniti oz. uskladiti 
obstoječi Statut s spremembami Zakona o društvih, predvsem je potrebno posebej opredeliti 
pridobitno dejavnost Združenja, ki jo zajema 28. člen Statuta. Posamezne oblike te dejavnosti 



je potrebno opremiti s šifriranimi oznakami, kot to zahtevajo določbe zakona v primeru, če 
društvo tako dejavnost izvaja. Vlogo za registracijo spremembe bomo pripravili po posvetu na 
Upravni enoti. 
Šifrirne oznake pripravi Peharčeva, na enem od prihodnjih sestankov IO pa bomo pregledali 
tudi druge določbe Statuta in jih prilagodili dejanskim vsebinam našega delovanja, v kolikor 
se bo za to pokazala potreba. 
 
AD7/: 
V pripravi je prijava s programom izobraževanja za rejce in imetnike živali 2016, ki ga na 
poziv MKGP tudi letos pripravlja Združenje. Prijavo pripravita A. Lavrič in D. Peharc. 
 
Program 2015 bi izvedli v jesenskem terminu, mogoče celo na več lokacijah v Sloveniji in ga 
s tem približali članom in ostalim rejcem ali konjeniškim organizacijam v Sloveniji. 
 
AD/8: 
Pod razno ni bilo predlogov. 
 

Zapisala: 
       Darja Peharc 


