
 
 
 
 
 

Zapisnik 28. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 28. 2. 2014 ob 19.30 uri v Kobilarni Lipica 

 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Darja Peharc, Bogdan Ambrožič, Klemen Turk, 
Dragica Štiblar Martinčič, Žarko Kariž, Fabio Gergolet, Andrej Hosta, Janez Rus, Igor Rehar 
 
Odsotni: Maja Amon 
 
Vabljeni so bili tudi kandidati za članstvo v izvršilnem odboru za mandatno obdobje 2014 – 
2018, odzvala sta se Barbara Turk in Aleksander Ozmec. M. Avšič in J. Peternel sta se 
opravičila. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 27. seje 

2. Priprave na občni zbor 

3. Razno 

 
AD1. 
Prisotni člani IO ZRLS-PRO z dvigom rok potrdijo zapisnik 27. seje. 
 
AD2. 
Letošnji občni zbor bo tudi volilni, izvršilni odbor je od kandidata za predsednika, g. M. 
Avšiča, prejel prijave novih kandidatov za večino organov ZRLS v naslednjem mandatnem 
obdobju. Nekatere kandidate bo potrebno še preveriti, če se s kandidaturo strinjajo (T. 
Trebec), nekateri pa so se članstvu v IO odpovedali (J. Peternel, A. Ozmec). Prisoten A. 
Ozmec je ob tem obžaloval odsotnost M. Avšiča na tokratni seji in opozoril na še zdaj 
neurejeno spletno stran Združenja. R. Fabbro mu je pojasnil, da že več let na vsakem OZ 
iščemo kandidata, ki bi se stvari lotil a do zdaj je bilo iskanje razen govorjenja na OZ 
brezplodno.   
 
D. Štiblar Martinčič je izpostavila predlagano a na določen način vprašljivo članstvo K. Avšič 
v nadzornem odboru glede na to, da bi bil predsednik Združenja njen oče, M. Avšič. Člani IO 
se sicer strinjajo, da je težava le načelna, ker nihče ne dvomi v poštenost obeh kandidatov, 
vendar ravno zaradi načelnosti predlog ni sprejemljiv. K. Avšič je sicer lahko predlagana za 
katerokoli drugo funkcijo, kar je celo zaželeno, zaradi sorodstvenih vezi pa njena kandidatura 
v nadzorni odbor, ki preverja finančno delovanje ZRLS, ni primerna. Za predsednico NO je 
predlagana A. Zaman in R. Fabbro bo preveril, če se gospa s tem strinja. 
 
O spremembah v listi kandidatov bo R. Fabbro obvestil kandidata za novega predsednika, M. 
Avšiča, ki bo pred OZ potrdil, če se z njimi strinja. Prav tako bodo pred OZ obveščeni 
kandidati za članstvo v nadzornem odboru in častnem razsodišču, ki jih je na današnji seji še 
dodatno predlagal IO. 



 
Pred uradnim pričetkom OZ bo potekala filmska predstavitev poti lipicanske 4-vprege iz 
Nemčije v Slovenijo, ki jo bo komentiral g. Materen. 
 
Po filmski predstavitvi bo ZRLS podelilo priznanja: 

• Postaji konjeniške policije Ljubljana – za aktivno sodelovanje z lipicanci na 
prireditvah Združenja, prejel ga bo poveljnik PKP Ljubljana, g. Cvetko Možina 

• Mihu Tavčarju – za odlične športne dosežke v letu 2013 in promocijo Združenja ter 
lipicanca 

• Žarku Karižu – za vpeljavo lipicanca v izobraževalne institucije in s tem njegovo 
promocijo (Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk, Biotehniška 
fakulteta) 

 
Člani IO so po predlaganem dnevnem redu OZ in Statutu ZRLS določili delovna telesa za 
občni zbor in bodo pri predlaganih članih še preverili, če se z nalogo strinjajo: 

• Delovno predsedstvo: predsednik B. Ambrožič, članici D: Peharc, A. Lavrič 

• Zapisnikar: M. Amon 

• Verifikacijska komisija: M. Strajnar, A. Bizjak 

• Overovatelja: J. Peternel, M. Pohar 

• Pripravo posameznih poročil na OZ bodo prevzeli za njih pristojni člani ZRLS 

• Volitve v organe ZRLS – kandidati: 

Izvršilni odbor, najmanj 11 članov + strokovni vodja: 
1. Marko Avšič – predsednik ZRLS 
2. Bogdan Ambrožič - podpredsednik 
3. Darja Peharc - tajnica 
4. Dragica Štiblar Martinčič – blagajničarka 
5. Klemen Turk 
6. Barbara Turk 
7. Žarko Kariž 
8. Anastasija Lavrič 
9. Jože Janhar 
10. Matej Hosta 
11. Tamara Trebec – Ž. Kariž bo preveril, če se strinja s kandidaturo 
12. Janez Rus – strokovni vodja je po funkciji član IO 
 

Nadzorni odbor, 3 člani + 3 rezervni člani: 
1. Alenka Zaman – predsednica; R. Fabbro bo preveril, če se strinja s kandidaturo 
2. Franc Jelušič 
3. Aleksander Ozmec 
Rezervne člane je še potrebno določiti, kar se bo najverjetneje uredilo kar na OZ. 

 
 Častno razsodišče, 3 člani + 3 rezervni člani: 

1. Rajko Fabbro – predsednik 
2. Marjan Kosec – potrebno je preveriti, če se strinja s kandidaturo 
3. Ciril Pohar 
Rezervni člani: 
1. Igor Rehar 
2. Rajko Sinjur - potrebno je preveriti, če se strinja s kandidaturo 
3. ????? 



 
AD3. 

• J. Rus zaradi velikega interesa rejcev iz tujine za članstvo v ZRLS, predvsem iz 
Nemčije, izpostavi problem vpisa njihovih konj v slovensko rodovniško knjigo, ki ga 
je nujno potrebno urediti. Potreben je poseben protokol za tuje rejce, ker je zaradi 
vpisovanja rejcev iz Nemčije že prišlo do negodovanja Nemškega združenja rejcev 
lipicanca v zasebni reji. Nova uredba EU o identifikaciji in  registraciji kopitarjev 
namreč določa, da morajo ti biti identificirani in registrirani v državi rojstva oz. tam, 
kjer bivajo, kar mora opraviti v tisti državi priznana rejska organizacija. Rejska 
komisija LIF se bo sestala v času seminarja, ki bo potekal v Kobilarni Lipica konec 
marca. 
Prišlo je tudi več vprašanj iz Anglije v zvezi s članom ZRLS, g. Eyers-em, ki je na 
podlagi očitnega nesporazuma prepričan, da lahko njegova »kobilarna«, ker je naš 
član in s tem tudi član LIF, izdaja dokumente v imenu Kobilarne Lipica. J. Rus je na 
dopise iz Anglije že odgovoril in na vpogled predal prisotnim članom IO vso 
korespondenco. 

• A. Hosta - pripustna sezona 2014 – J. Rus obvesti člane IO, da bodo do konca tedna 
opravljeni vsi testi za plemenske žrebce, da bo na PRC za konjerejo Krumprek ostal 
isti žrebec kot lani (M. Batosta), F. Trompeta, ki je bil tri leta v Kobilarni Hosta in ima 
že opravljene teste, bo mogoče prestavljen na pripustno postajo A. Bizjaka, pri 
katerem bo B. Ambrožič v naslednjih dneh preveril in ga opozoril, da mora, v kolikor 
tega še ni storil, ponovno urediti status svoje pripustne postaje in pridobiti vsa 
dovoljenja, ki jim mora ta ustrezati, Kobilarna Hosta pa bo v tem primeru prejela 
drugega žrebca. 

• D. Peharc je predlagala, da bi bili rejci iz področij, prizadetih z žledom in poplavami, 
letos oproščeni plačila članarine, s čemer se je IO strinjal in sprejel tudi takšen sklep. 
Člani ZRLS bodo o tem obveščeni na OZ in naprošeni, da vsi prizadeti rejci pošljejo 
vlogo za oprostitev plačila letošnje članarine na naš elektronski naslov 
(info@lipizzan-slovenia.com), da jih bo blagajničarka lahko vnesla v evidenco 
plačevanja članarin. 

• Ob tem sta A. Ozmec in K. Turk izpostavila višino članarine za člane, ki niso rejci, 
češ, da bi lahko bila nižja oziroma da bi jim Združenje moralo več ponuditi. V 
odgovor je B. Ambrožič pojasnil, da gre za načelo solidarnosti in podporo delovanju 
Združenja. 

• D. Peharc je predlagala, da bi pod točko Razno na OZ imel predstavitev tudi g. Janez 
Bratkovič s Kmetijske šole Grm, Novo Mesto, s katerim je o tem že govorila. Člani IO 
so po razmisleku ugotovili, da bo letošnji OZ zaradi volitev časovno že tako zelo dolg, 
zato bi g. Bratkovič morda imel predstavitev, ki je zanimiva za vse kmete, rejce in 
tiste, ki se ukvarjajo s konjeništvom, v enem od terminov, ki jih bomo letos namenili 
izobraževanju naših članov. D. Peharc se bo z g. Bratkovičem pogovorila, tako da 
trenutno obe opciji ostajata odprti. 

 
 

   Zapisala: 
  Anastasija Lavrič 

 


