
Zapisnik 11. seje IO ZRLS - PRO, 
Petek, 3. 6. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.30 uri 

 
 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Klemen Turk, Janez Rus, Bogdan 
Ambrožič, Andrej Hosta, Igor Rehar, Dragica Štiblar Martinčič, Maja Amon 
 
Odsotni: Darja Peharc, Fabio Gergolet 
 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. seje 

2. Podaljšanje priznanja rejske organizacije 

3. Zrejni pregledi 2011 

4. Generalna skupščina LIF 

5. Razno 

 
AD/1 
Zapisnik 10. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen. 
 
AD/2 
Za podaljšanje priznanja rejske organizacije smo oddali vse zahtevane dopolnitve in postopek je v 
tem času verjetno že zaključen. Vsa dokumentacija je shranjena pri predsedniku ZRLS, R. Fabbru.  
 
AD/3 
Zrejni pregledi bodo letos organizirani malo kasneje kot običajno, predvidoma po pomembnih 
dogodkih v KL (dnevi KL, tekmovanja vpreg, LIF, ESSA). IO se strinja s predlaganimi datumi: 16. 
10. – Kobilarna Hosta; 22. in 23. 10. – KL. 

- V letošnja vabila je potrebno napisati opozorilo članom o dodatnih stroških neplačnikov 
članarine 2011 in tistih, ki svojih živali ne bodo pravočasno prijavili na zrejni pregled oz. 
poslali pripustnega lista in poročila o žrebitvi strokovni službi KL (18,80 €) ter pogoj za 
priznanje plemenjaka – androloški pregled. 
Izdaja ID člane stane 24,20 €, neplačniki članarine oz. nečlani pa posebej plačajo: 

o izdaja ID: 38,82 €, 
o Genetske preiskave krvi pri registraciji žrebet: 47,73 €, 
o sprejem kobile v rodovnik: 49,85 €, 
o licenciranje plemenjaka: 52,93 €, 
o stroški komisije, najem prostora in ostali stroški: 50,00 € 

 
- Vabila članom sestavi in pošlje A. Lavrič 
- Organizacija zrejnih pregledov bo potekala po utečenem sistemu – prvi dan v KL 

registracija in ocenjevanje žrebet, sočasno z registracijo žrebet preizkus delovnih 
sposobnosti kobil; naslednji dan odbira žrebic za rodovnik in žrebcev za priznanje 
plemenjaka. 

- Linearno ocenjevanje – kobile, žrebci 
- Ocenjevalna komisija v sestavi: 2 predstavnika KL (mag. J. Rus, P. Slavič) in 2 

predstavnika ZRLS (K. Turk, Ž. Kariž) 



 
 
AD/4 
Generalna skupščina LIF bo potekala od 7. – 9. 10. 2011 v Kobilarni Lipica. IO se strinja, da bosta 
uradna predstavnika Združenja K. Turk in A. Lavrič ter asistenta D. Peharc in M. Hosta. 
R. Fabbro naj se z direktorjem KL, T. Rumpfom dogovori o skupni organizaciji dogodka 
(pogostitev, mogoče nastop ZRLS kvadrilje, ogled žrebetišča Ravne…). Člani IO so predlagali 
darilne vrečke ZRLS s skupnimi materiali Združenja in Kobilarne za vse predstavnike LIF članic na 
skupščini, v katere naj bi bil kot darilo vložen tudi kakšen proizvod naših članov (med, vino…). 
Darilne vrečke in gradivo Združenja bo oblikoval I. Rehar. 
 
AD/5 

- Vprašanje J. Peternela o pojavu kile pri potomcih posameznega plemenjaka – J. Rus 
odgovarja, da bo žrebec izločen iz naslednje plemenilne sezone, v kolikor se kila pojavlja v 
večih primerih. 

- J. Rus predlaga, da naj se v vabila na zrejne preglede ali na spletno stran Združenja dopiše 
tudi poziv KL za pomoč pri organizaciji oz. izvedbi maratona pri tekmovanju vpreg in za 
sodelovanje naših članov pri otvoritvenih ter zaključnih slovesnostih svetovnega prvenstva 
vpreg ponijev. Člane se poziva tudi k sodelovanju pri odprtih dnevih KL – kočije. 

- I. Rehar izpostavi izdelavo prapora, s katero so se člani ZRLS strinjali na lanskem občnem 
zboru, oziroma sprašuje po načinu pridobivanja članov za nakup žebljičkov. B. Ambrožič 
predlaga, da bi se poziv objavil na spletni strani, R. Fabbro predlaga »novačenje« na 
naslednjem občnem zboru. Odločitev o načinu bo IO sprejel na naslednji seji. 

- K. Turk predlaga priznanje v obliki plakete za posebno promocijo lipicanskega konja Mihi 
Tavčarju, ki je s svojimi konji na svetovnem prvenstvu v dvovpregah dosegel dobre 
rezultate in lipicanca tako predstavil na najboljši način. Od skupno 75-ih tekmovalcev je 
dosegel 42-to mesto in bil celo 11-ti v maratonu. Člani IO se s predlogom strinjajo. 

 
 

     Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 


