
 
 
 

Zapisnik 23. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 20. 6. 2013 ob 19.30 uri v PRC za konjerejo Krumperk 

 
 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Bogdan Ambrožič, Klemen Turk, Igor Rehar, Maja 
Amon  
 
Odsotni: Andrej Hosta, Darja Peharc, Fabio Gergolet, Janez Rus (opravičen, ker je tega dne že bil na drugem 
večurnem sestanku v CIRIUS Kamnik in je bila prisotnost še na seji IO zato časovno neizvedljiva), Dragica 
Štiblar Martinčič 
 
IO ni bil sklepčen, seja je po predlaganem dnevnem redu vseeno potekala. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 22. seje 

2. Poročilo - Dan lipicanca 2013 

3. Pregled finančnega stanja 

4. Razno 

 
 
Dopisna seja – oddaja žrebca Favory Mirabella: 
Po glasovanju prek elektronske pošte se IO strinja, da žrebca prevzame Ranč Kaja in Grom in ga namesti v 
hlevih JGZ Brdo. 
 
Razprava ob rezultatu dopisne seje: 
Žrebec je trenutno nastanjen v PRC Krumperk, kjer je postal v breme, ker za pleme ZRLS ni več zanimiv. 
Kobilarna Monterotondo ga očitno ne želi nazaj. Ga. Žnidaršič je poslala pisno vlogo ZRLS s prošnjo, da bi 
Ranč prevzel konja. Vsi člani IO vedo, da bi žrebca rad prevzel tudi član ZRLS, B. Trošt, ker ima več 
lipicanskih kobil, med njimi tudi lipiške, zato je, razumljivo, nastala dilema. 
B. Ambrožič: Združenje mora biti »servis« za svoje člane, kar Ranč Kaja in Grom ni, ker v nasprotnem 
primeru ni več verodostojno, s čimer so se vsi prisotni člani IO načelno strinjali. 
V kolikor se IO odloča glede na to, kje bo žrebcu bolje, je stanje konj pri B. Troštu in na Ranču Kaja in 
Grom povsem primerljivo – povsod bi moralo biti bistveno bolje! 
 
Predlog: 

- F. Mirabella se dodeli zakoncema Žnidaršič v JGZ Brdo a B. Trošt naj dobi drugega, na primer 
lipiškega, ki je trenutno nastanjen pri A. Hosti. 

- V pogodbo med ZRLS in Rančem Kaja in Grom naj se vključita člena: 
o V kolikor se v ZRLS izkaže potreba po plemenjaku, se žrebec vrne; 
o Žrebec mora ostati v dobrem stanju in se ne sme se pripuščati ali kastrirati. 

 
AD1. 
Prisotni člani IO ZRLS-PRO zaradi nesklepčnosti zapisnika 22. seje niso potrjevali. 
 
AD2. 
O prireditvi je na kratko poročal B. Ambrožič in jo kljub izredno slabemu vremenu, zaradi česar je potekala 
v lipiški pokriti jahalnici, ocenil kot lepo, dobro in uspešno. Ponovil je predlog, s katerim smo se načelno v 
preteklosti že vsi strinjali, da bi Dan lipicanca v bodoče bil namenjen druženju članov in bi bil organiziran 
skromneje ter ne toliko kot gala prireditev. 



 
AD3. 
Kratko poročilo je podal R. Fabbro: Na transakcijskem računu ZRLS je trenutno 8.400 €. V zadnjih šestih 
mesecih je bilo prihodkov za 3.121 € in odhodkov v višini 2.500 €. Do občnega zbora bomo predvidoma 
porabili le še toliko sredstev, da bomo pokrili stroške tiskanja in pošiljanja vabil na zrejne preglede, tiskanja 
vabil na OZ in Glasila, pošiljanja obeh po pošti in za najem prostora za OZ. 
 
AD4. 

 Na predlog J. Rusa je IO obravnaval datume dogodkov, pomembnih za ZRLS: 
- 21. in 22. 9. 2013 – zrejni pregled v Nemčiji za konje nemških članov ZRLS; ocenjevalna 

komisija ZRLS ter možnost organiziranega izleta slovenskih članov ZRLS – za organizacijo 
izleta in ajem avtobusa ali kombija bo po potrjeni lokaciji zadolžena Maja Amon; 

- 28. in 29. 9. 2013 – zrejni pregled za ZRLS organiziran v KL, povabi se tudi zunanje člane; 
- 4., 5., 6. 10. 2013 – Dnevi Kobilarne Lipica, 6. 10. 2013 je glavna prireditev, vprege in jahači 

ZRLS, tudi najmlajša kvadrilja so povabljeni k nastopu: 
- 12. ali 13. 10. 2013 – zrejni pregled v Kobilarni Hosta, v kolikor bo podana vloga – K. Turk je 

pripomnil, da je takrat v KL organiziran seminar za voznike vpreg, zato je ta datum še potrebno 
uskladiti, možen bi bil vikend kasneje; 

- 25. do 27. 10. 2013 – Szilvasvarad, generalna skupščina LIF.  
  B. Ambrožič je podal poročilo o sprejemu štirivprege zakoncev Matern iz Nemčije na mejnem 

prehodu Rateče, ki ga je kazilo vreme a je bil dobro organiziran in kljub vremenu še kar obiskan. 
Pohvale Janezu Peternelu. Napovedana tekma v Globokem je v naslednjem vikendu odpadla.  

 R. Fabbro je obvestil prisotne člane IO, da bo naslednjega dne, 21. 6. v Kosovelovi knjižnici na 
pobudo poslancev DZ, dr. Ljubice Jelušič in Aljoše Jeriča,  potekal razgovor na temo »Prihodnost 
Lipice v luči spremenjene zakonodaje«, ki se ga bo on udeležil. 

 
 

   Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 


