
 
 
 

Zapisnik 26. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 3. 1. 2014 ob 19.30 uri v PRC Krumperk 

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

1. Potrditev zapisnika 25. seje 

2. Priprave na občni zbor 

3. Glasilo 

4. Razno 

 
AD1. 
Prisotni člani IO ZRLS-PRO z dvigom rok potrdijo zapisnik 25. seje. 
V zvezi s tretjo točko zapisnika 25. seje je R. Fabbro povedal, da pričakujemo še povračilo stroškov zrejnih 
pregledov, ki so bili organizirani za člane ZRLS iz Nemčije ter seštel ostale predvidene stroške do občnega zbora 
2014, ki bodo skupno v višini približno 1.230 €. 
 
AD2. 
Letošnji občni zbor bo tudi volilni, zato so člani IO razmišljali o kandidaturah v organe ZRLS in se dogovarjali o 
tehničnih pripravah na OZ. Občni zbor bo kot običajno oziroma po dogovoru z direktorjem KL organiziran v 
Kobilarni Lipica v soboto, 8. 3. 2014. 
Letos je volilna skupščina, zato se bo na občnem zboru volilo člane izvršilnega odbora (najmanj 10 + predsednik 
ZRLS, to je najmanj 11; predsednik strokovnega sveta je po funkciji član IO), člane nadzornega odbora (2 + 
predsednik), člane častnega razsodišča (2 + predsednik) in tri predstavnike Združenja v strokovni svet. 
Ker morajo po Statutu vsi, ki želijo kandidirati za predsednika ZRLS, poslati svojo kandidaturo s programom dela 
za svoje mandatno obdobje 30 dni pred sklicano volilno skupščino, to je do 8. 2. 2014, bodo članom Združenja 
vabila s tem obvestilom poslana najkasneje do 27. 1. 2014. Pred tem bo vabilo objavljeno tudi na ZRLS spletni 
strani. Kandidaturo lahko zainteresirani pošljejo na E-mail: info@lipizzan-slovenia.com ali na poštni naslov 
Združenja (ZRLS, Lipica 5, 6210 Sežana). 
 
AD3. 
Hkrati z vabilom na OZ bodo člani prejeli tudi Glasilo ZRLS, zato pozivamo vse, ki radi pišejo, da svoje prispevke 
pošljejo najkasneje do vključno 23. 2. 2014. Člani IO so si razdelili naloge za pisanje določenih prispevkov o 
dogodkih lanskega leta. 
 
AD4. 

• Člani IO so razpravljali o potrebni ureditvi statusa lipicanskih konj izven Kobilarne Lipica, ker imajo tudi ti 
velik pomen v skupni čredi slovenskih lipicancev a so rejci prepuščeni zgolj sami sebi in svoji 
iznajdljivosti. Ureditev statusa vseh lipicancev mora biti tudi cilj v naslednjem mandatnem obdobju 
Združenja. 

• Člani IO so se dogovorili tudi za okviren datum zadnje seje pred sklicem OZ, ki bo približno 14 dni prej, to 
je predvidoma 21. 2. 2014. 

 
   Zapisala: 

  Anastasija Lavrič 
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