
Zapisnik 14. seje IO ZRLS - PRO,
Petek, 27. 1. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.00 uri

Prisotni: Rajko Fabbro, Žarko Kariž, Klemen Turk, Janez Rus, Bogdan Ambrožič, Andrej Hosta, 
Igor Rehar, Darja Peharc

Odsotni: Anastasija Lavrič, Maja Amon, Dragica Štiblar Martinčič, Fabio Gergolet 

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. seje
2. Pregled finančnega stanja 
3. Statut ZRLS – predlogi sprememb za obravnavo na OZ 2012
4. Priprava na OZ
5. Glasilo
6. Razno

AD/1
Zapisnik 13. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen.

AD/2
Predsednik, R. Fabbro poda kratko poročilo o finančnem stanju. Stanje na računu z dne 27. 1. 2012 
znaša 9.200 €, ob tem pa so pokrite vse obveznosti. Prav tako so upoštevani tudi stroški občnega 
zbora v Lipici (plačano kosilo), ki bo 3. 3. 2012, tako da Združenje nima odprtih postavk. 

AD/3
Strokovni vodja, mag. J. Rus ponovno predstavi nekaj informacij o spremembi 24. in 25. člena 
Statuta, ki se nanašajo na določila v zvezi z strokovnim svetom. Pri tem pa pove tudi, da bodo 
predlogi sprememb, ki so jih člani IO že pregledali, predstavljeni članom Združenja ob prejetju 
Glasila in vabila na občni zbor, ki bo 3. 3. 2012, to je 15 dni pred občnim zborom. Predlagane 
spremembe olajšajo delo strokovnih organov ZRLS. V nadaljevanju poda še nekaj informacij o
letošnji pripustni sezoni – poziv rejcem, da do občnega zbora obvestijo strokovno službo KL o tem, 
katere in koliko kobil želijo letos pripustiti. Poziv se ravno tako priloži vabilu na občni zbor ter 
Glasilu, tekst pa naj pripravita D. Peharc in A. Lavrič. Šele po pridobitvi podatkov bodo izbrani 
žrebci razporejeni na pripustnih postajah.
V nadaljevanju pojasni tudi, da so žrebci v zasebni lasti še vedno na razpolago na pripustnih
postajah A. Bizjaka, Kobilarne Hosta in J. Jašović. 
Na koncu J. Rus ponovno poudari pomen tega poziva za rejce saj ocenjuje, da bi lahko pomembno
prispeval k odločitvi za večje število pripustov, obenem pa bi to omogočilo, da se dokumentacija 
kobil pravočasno pregleda in se zanje res izbere najprimernejšega plemenjaka. 

AD/4
R. Fabbro opozori na roke za odpravo vabila z gradivom, ki ga morajo člani prejeti15 dni pred 
napovedanim občnim zborom. 
A. Hosta postavi vprašanje v zvezi z žigosanjem. J. Rus pojasni, da je potrebno do OZ pripraviti
pojasnila o žigosanju, saj je pričakovati, da se bodo v razpravi s strani članov pojavila tudi 
vprašanja v zvezi s tem. Pripravljen je pojasniti znanstveno dokazane trditve, da žigosanje ni večji 
stres kot čipiranje ali odvzem krvi. Stres je za žival vse, kar ji ni naravno. Najbolje bi bilo, da bi 



VURS zaprosili za pisno pojasnilo njihovega stališča. R. Fabbro se obveže, da bo v zvezi s tem 
ponovno pripravljeno pisno vprašanje za VURS.
R. Fabbro bo pripravil dnevni red občnega zbora, izvedbo posameznih točk pa nosilci konkretnih 
nalog: D. Peharc, B. Ambrožič, R. Fabbro, D. Štiblar Martinčič, J. Rus, I. Rehar. 
Pomembne točke OZ  bodo letna poročila in plan dela za 2012, prapor, program razvitja, podelitev 
priznanj itd..

AD/5
Za pripravo Glasila je pristojna A. Lavrič, njej je treba poslati vse prispevke za objavo do 19. 2. 
2012.

AD/6
- K. Turk predlaga, da bi Združenje za okrepitev promocije tekmovanj v vožnji vpreg

oblikovalo minimalni nagradni sklad v višini 450 €, kar bi morda dodatno stimuliralo
tekmovalce, s čimer se IO načeloma strinja, vendar bi bila stimulacija v smislu nagrade po 
drugi strani potrebna tudi za jahače promocijske kvadrilje. Po krajši razpravi je sprejet sklep, 
da se nagrada 500 € predvidi za obe skupini, za voznike vpreg in za jahače. 

- Letošnji Dan lipicanca naj bi bil 19. 5., vendar se bo o tem predsednik še pogovoril z
direktorjem KL. Termin in lokacija bosta predstavljena na OZ, saj poteka preverjanje
možnosti izvedbe v Mariboru, kar je tudi skladno z idejo, da se Dan lipicanca, kot osrednja
prireditev ZRLS, seli po Sloveniji.

- A. Hosta izrazi nezadovoljstvo, da se na sejah IO ne razpravlja več o strokovnih temah, npr. 
o izobraževanju, govori se le o praporu in raznih dogodkih. J. Rus mu odgovori, da bo tudi v
letošnjem letu predvidoma izvedeno izobraževanje za člane Združenja in širše, preveriti je le 
potrebno, katera tema bi jih najbolj zanimala: delo s konji, vožnja vpreg, jahanje, predavanja
o ocenjevanju konj ali druge praktične teme konjeništva. Že pred časom so nam na MKGP 
obljubili, da bo udeležba na takih predavanjih upoštevana tudi pri obvezni kvoti
izobraževanja na področju kmetijstva. J. Rus pove, da bo predvidoma do OZ že pripravljena 
informacija o izobraževanju, ki bo najverjetneje v Lipici, želje in predlogi rejcev bodo pri
tem upoštevani.

Zapisala:
Darja Peharc


