
 
 
 

Zapisnik 25. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 15. 11. 2013 ob 19.30 uri v Kobilarni Lipica 

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

1. Poročilo - Zrejni pregledi 2013 

2. Poročilo - Generalna skupščina LIF 2013 

3. Pregled finančnega stanja 

4. Razno 

 
 
AD1. 
Kratko poročilo o zrejnih pregledih je pripravil in IO predstavil Peter Slavič. Organizirani so bili 21. in 22. 9. 
v Nemčiji za nemške rejce, ki so člani našega Združenja, 28. in 29. 9. v Kobilarni Lipica ter 19. 10. v 
Kobilarni Hosta. 
Poročilo s točnim številom prijavljenih ter na različnih mestih zrejnih pregledov registriranih konj bo 
naknadno posredovano in bo objavljeno v Glasilu. 
 
AD2. 
Kratko poročilo o poteku generalne skupščine LIF, ki je potekala od 25. do 27. 10. v Szilvasvaradu na 
Madžarskem, so skupaj podali udeleženci skupščine, Klemen Turk, Rajko Fabbro in Janez Rus. 
Letos je bila skupščina volilna, v izvršilni odbor LIF so bili izvoljeni: 

1. Predsednik: Michal Horny (Slovaška) 
2. Podpredsednik: Janez Rus (Slovenija) 
3. Podpredsednik: Andor Dallos (Madžarska) 
4. Generalni sekretar: Christian Manz (Avstrija) 
5. Blagajnik: Max Dobretsberger (Avstrija)  

V razpravi pod točko razno je bilo izpostavljeno tudi včlanjevanje nemških rejcev lipicanskih konj v naše 
Združenje. V izogib morebitnim sporom med priznanimi rejskimi organizacijami (združenji zasebnih rejcev) 
iz različnih držav so se njihovi predstavniki na LIF skupščini dogovorili, da se lahko rejci sicer vključijo v 
katerokoli organizacijo, vendar le pod pogojem, da svoje živali pripeljejo na zrejni pregled v državo, kjer je 
konkretna rejska organizacija tudi priznana. 
Prihodnje leto bo generalna skupščina LIF predvidoma organizirana v Pragi. 
 
AD3. 
Kratko poročilo je podal R. Fabbro: Na transakcijskem računu ZRLS je trenutno 8.100 €. Do občnega zbora 
bomo predvidoma porabili sredstva za: 

• stroške organizacije zrejnega pregleda v Kobilarni Hosta (16 € po konju, ki ni bil last Kobilarne 
Hosta – 6 konj = 96 €); 

• delno pokritje stroškov enodnevne delavnice za podkovske kovače in ostale zainteresirane na kmetiji 
»Pr'Robež« (Darja Peharc v višini treh letnih članarin – 150 €, kar se vpiše v seznam članarin); 



• plačilo testnega jahača (Belinda Wolthuis, Nizozemska) za preizkus delovnih sposobnosti ZRLS 
kobil v višini 180 €; 

• tiskanja in pošiljanja vabil na OZ ter Glasila in za najem prostora za OZ. 
 
AD4. 

• B. Ambrožič je podal poročilo o delavnici za podkovske kovače, ki je bila v okviru programa 
usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja oskrbovalcev in imetnikov živali, ki ga vsako leto 
pripravi ZRLS ter prijavi na MKO, s čimer Združenje od Ministrstva pridobi tudi odločbo, 
organizirana na ekološki kmetiji »Pr'Robež« v Lomu pod Storžičem. 
Izobraževalno – praktična delavnica je potekala pod pokroviteljstvom dr. Vesne Kos Kadunc in v 
sodelovanju s kovačema, Tilnom Ravnikom in Marjanom Legvartom. Udeležba kovačev je bila 
visoka, prisotni so bili tudi drugi, ki jih zanima kovanje konj s problematičnimi kopiti. Delavnici je 
po power point predstavitvah sledila tudi bogata pogostitev udeležencev, ki se je razvila v prijetno 
druženje, kjer so udeleženci lahko izmenjali svoja mnenja in izkušnje. 

• Janez Rus je predlagal, da IO začne razmišljati o volitvah v organe ZRLS, ter začne zbirati predloge. 
• Občni zbor bo predvidoma 22. 2. 2014 v Kobilarni Lipica. 

 
 

   Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 

 


