
Zapisnik 10. seje IO ZRLS - PRO,
Petek, 3. 6. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.30 uri

Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Fabio Gergolet, Klemen Turk, Janez 
Rus, Bogdan Ambrožič 

Odsotni: Andrej Hosta, Igor Rehar, Dragica Štiblar Martinčič, Darja Peharc, Maja Amon  

Kljub nesklepčnosti IO je seja zaradi nujnosti nekaterih dogovorov potekala normalno. 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 9. seje

2. Dan lipicanca -. Poročilo 

3. Vračilo stroškov nastopa ZRLS v Stožicah 

4. Razno

AD/1
Zapisnik 9. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen.

AD/2
Kljub skromni udeležbi nastopajočih s strani Združenja je Dan lipicanca uspel in naredil na 
gledalce dober vtis.
Ž. Kariž poudari, da bo v bodoče potrebno angažirati več članov ZRLS za fizično pomoč pri 
organizaciji Dneva lipicanca in pripomni, da nekateri jahači KL še vedno gledajo na ZRLS 
kot na konkurenco in se zato ne obnašajo primerno.
Člani IO se strinjajo, da je smiselno osrednjo prireditev ZRLS orientirati predvsem v 
sproščeno druženje članov. 

AD/3
Kobilarna Lipica je na račun Združenja nakazala sredstva za povračilo stroškov nastopajočim 
članom ZRLS v Stožicah. 
Člani IO se strinjajo, da se nastopajočim, razen A. Hosti, ki se je s KL dogovarjal sam in je na 
prejšnji seji zatrdil, da se bo s KL tudi v zvezi s povračilom stroškov dogovoril sam, nakaže 
zneske v višini:

- Miha Tavčar – 500 €, 
- Žarko Kariž – 500 €,
- Jahači – 300 €/ jahač + 200 €/konj 

AD/4
- LIF generalna skupščina bo v Kobilarni Lipica v oktobru 2011. J. Rus predlaga, da bi 

predstavnikom članic LIF prikazali ocenjevanje mladih kobil, oziroma da bi 
organizirali ocenjevanje tako, da termin sovpada z LIF skupščino.

- Zrejni pregledi bodo kot ponavadi organizirani po Dnevih Kobilarne Lipica. Tudi letos
bo potekal delovni test kobil, zato je potrebno člane ZRLS obvestiti, kar se le da 
kmalu, da bodo živali primerno pripravljene.



- 49. mednarodni kmetijsko živilski sejem v Gornji Radgoni bo potekal od 20. – 25.
avgusta. Sobota, 20. 8. 2011, naj bi bila posvečena lipicancu (Dan lipicanca), zato 
morata KL in ZRLS skupaj pripraviti in postaviti program. Sejem koordinira J. Rus
skupaj z Ž. Karižem (jahači) in K. Turkom (vprege), dogovore s Pomurskim sejmom 
naj kot običajno prevzame tudi D. Peharc.

- Zaradi dopustov bo naslednja seja IO šele v začetku septembra. Člani, ki so angažirani 
pri sejmu v Gornji Radgoni kontaktirajo prek e-pošte in telefonov.

Zapisala:
  Anastasija Lavrič 


