
Zapisnik 12. seje IO ZRLS - PRO,
Petek, 4. 11. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.00 uri

Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Klemen Turk, Janez Rus, Bogdan 
Ambrožič, Andrej Hosta, Igor Rehar, Darja Peharc 
Prisotna sta bila tudi člana ZRLS iz VB – Lucian in Clare Eyers. 

Odsotni: Maja Amon, Dragica Štiblar Martinčič, Fabio Gergolet 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. seje

2. Generalna skupščina LIF - poročilo 

3. Zrejni pregledi 2011 – poročilo 

4. Statut ZRLS – predlogi sprememb za obravnavo na OZ 2012

5. Razno

AD/1
Zapisnik 11. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen.

AD/2
Poročilo je podala A. Lavrič, in sicer: 
Generalna skupščina LIF je bila letos bolje pripravljena, potekala je po sprejetem dnevnem  redu in 
brez običajnih zapletov, značilnih za prejšnja leta. Poročila organov LIF so bila sprejeta brez 
pripomb, vključno s finančnim, ki ga je zaradi odsotnosti članov nadzorne komisije potrdila 
skupščina. Skupščina je potrdila sprejem ILR. Kasneje so Drumml, Rus in Marc podrobneje 
predstavili delovanje ILR. Naslednje leto je generalna skupščina predvidoma v Kelebiji. 
Natančnejše poročilo bo objavljeno v Glasilu ZRLS ali na spletni strani Združenja. 
J. Rus je posredoval še nekaj informacij s področja dela rejske komisije LIF, zlasti glede srbske 
rodovne knjige, poudarjen pa je bil tudi pomen izobraževanja sodnikov za ocenjevanje konj, saj je v
določenih okoljih stalež konj manjši, kar je za pridobivanje izkušenj določen hendikep. Oblikovan 
je obrazec, ki ga bodo morali člani LIF vsako leto izpolniti – letno poročilo, potrebno za delo LIF 
rejske komisije in je hkrati podlaga za boljše sodelovanje med vsemi rejskimi organizacijami.
Nizozemska je postala polnopravna članica LIF. 

AD/3
Poročilo o izvedbi zrejnega pregleda poda J. Rus. Opravljen je bil le prvi del zrejnih pregledov v 
KL, dne 22. in 23. 10., medtem ko bo zrejni pregled v Kobilarni Hosta izveden predvidoma do
konca novembra. V KL je bilo registriranih 18 žrebet, za sprejem v rodovnik pa je bilo pregledanih
6 kobil in trije žrebci. Na delovni test sta bili pripeljani dve kobili in ga obe tudi zadovoljivo
opravili. Pri tem je J. Rus poudaril, da bo potrebno v prihodnje posvetiti več dela pripravi živali na 
test, to je enotnemu in strokovnemu treningu, da bi k testu pristopilo več živali in bi se predstavile v 
čim boljši luči. Žrebet je bilo letos pripeljano manj kot običajno, kar pomeni, da je bilo pripustov 
manj in glede na letošnjo nekoliko slabšo populacijo so očitno iz reje izpadle ravno najboljše kobile, 



pripuščale pa so se le manj kvalitetne. Mlade kobile za sprejem v rodovnik so bile povprečne, prav 
tako med letos ocenjenimi žrebci ne moremo iskati plemenjaka, saj ocene niso bile dovolj visoke.

AD/4
Pojasnila o predvideni spremembi statuta, ki se tičejo strokovnega sveta in ocenjevalne komisije je 
potrebno oblikovati kot predlog za obravnavo na občnem zboru, saj je le ta pristojen za potrditev 
sprememb statuta. Pri tem J. Rus poda kratko obrazložitev smisla poenotenja sestave obeh organov
v KL in ZRLS ter posledično potrebo po spremembi statuta v zvezi s tem.

AD/5
- Končno oblikovanje zahtevka ZRLS, ki bo posredovan VF za povračilu odobrenih stroškov 

za izvedbo STRP.
- I. Rehar ponovno izpostavi izdelavo prapora, s katero so se člani ZRLS strinjali na lanskem 

občnem zboru, oziroma seznani IO o ceni žebljičkov (13 oz. 8 €/kom, če se jih naroči vsaj 
100 komadov), trakov (75 €/kom) in izdelavi prapora, ki znaša 2.434,00 €. Cena za izdelavo
prapora se zdi prisotnim previsoka, zato je potrebno poiskati ugodnejšo varianto, o čemer bo 
dokončna odločitev sprejeta na naslednji seji.  

- Darilne vrečke za predstavnike na LIF skupščini – barve ZRLS loga niso bile natisnjene 
pravilno, zato se je potrebno dogovoriti z izdelovalcem vrečk za reklamacijo, to je znižanje 
cene na polovico.

- Na predlog Ž. Kariža izvršni odbor sklene, da se udeležencem predstavitve ZRLS na
Pomurskem sejmu povrne stroške transporta konj in nastopajočih na lokacijo prireditve. 

- Kvaliteta ID za lipicance ZRLS članov je slaba, zato se je L. Eyers ponudil, da se pozanima 
za ceno izdelave v VB.

Zapisala:
Darja Peharc


