
Zapisnik 4. seje IO ZRLS - PRO, 
Četrtek, 9.  september 2010 ob 19.30 v hotelu Maestoso, Lipica 

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

1. Potrditev zapisnika 3. seje 
2. Priprave na zrejni pregled 2010 (tehnično, finančno, strokovno) 
3. Pregled finančnega stanja ZRLS - PRO in načrt pridobivanja sredstev do konca leta 

2010 
4. Seznanitev IO z razpisanimi programi 
5. Razno 

 
AD/1 
Zapisnik 3. seje IO ZRLS - PRO je bil soglasno potrjen.  
 
AD/2 
Zrejni pregled bo letos tehnično izpeljan podobno kot doslej. Prvi del se bo odvijal 25. in 26. 
9. v Kobilarni Lipica, drugi del pa bo potekal 9. 10. v Kobilarni Hosta. Novost ob letošnjem 
zrejnem pregledu bo izpeljava testa delovne sposobnosti kobil. Test delovne sposobnosti bo 
ocenjevala strokovna komisija v sestavi Janez Rus, Žarko Kariž, Klemen Turk in testni jahač, 
ki bo izbran izmed jahačev KL. S strani članov IO ZRLS - PRO je za testnega jahača 
predlagan Miran Mavec.  
Predlagani člani ocenjevalne komisije zrejnega pregleda v letu 2010 so Janez Rus, Peter 
Slavič, Žarko Kariž, Klemen Potočnik, Anton Pečovnik in Klemen Turk. Letošnje leto je 
bilo rojenih sorazmerno malo lipicanskih žrebet, zato je pričakovana nekoliko nižja udeležba. 
Za namestitev konj bodo v KL tudi letos na razpolago boksi. 
Del finančnih sredstev za izvedbo zrejnega pregleda bo pokritih preko pogodbe o finančnem 
sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Sredstva se bodo porabila 
za honorarje ocenjevalne komisije in stroške organizacije dogodka. 
Za administrativna dela na zrejnem pregledu sta predlagani Anastasija Lavrič in Maja 
Amon, ostalo strokovno podporo ocenjevalni komisiji (veterina, odvzem krvi za 
genealoško preverjanje porekla, orisovanje) bo izvajal Rajko Fabbro. 
 
AD/3 
Dragica Štiblar Martinčič je člane IO preko elektronske pošte seznanila s stanjem na računu 
Združenja. Na dan 8. 9. 2010 je stanje na računu združenja 4.147,04 €. Za leto 2010 je ostalo 
še 73 neporavnanih članarin, nekaj pa jih ni poravnanih še za leta poprej. Pričakuje se še 
plačilo enega razstavljavca na stojnici na Dnevu lipicanca. Združenje je na spletni strani 
objavilo poziv za plačilo neporavnanih obveznosti in dolžnikom poslalo pisni opomin. Na 
račun Združenja se še pričakuje nekaj sredstev iz razpisnih programov. 
 
AD/4 
Združenje se je letos prijavilo na javni razpis Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja – ARSKTRP za podporo strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu 
združevanju za leto 2010 na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (reja) za 



izpeljavo prireditev (zrejni pregled, dan odprtih vrat KL), za izobraževanja in informacijski 
program (glasilo in spletna stran). Iz razpisa so Združenju odobrili 3.610,18 €. Pogoj razpisa 
je izpeljava programa do 30. 10. 2010. Sredstva je možno pridobiti le ob dokazilih o 
opravljenih aktivnostih, ki do razpisa še niso bile izpeljane. 
 
AD/5 
Generalna skupščina LIF 
Letos se bo odvijala generalna skupščina LIF-a 30. oktobra. Po preteku triletne mandatne 
dobe funkcionarjev naj bi bila letos tudi volilna skupščina. Na dnevnem redu so zapisane le 
volitve tajnika in blagajnika, ostale funkcije pa niso omenjene. Glede tega bo Združenje na 
LIF poslalo pripombo na dnevni red, predsedniku pa prošnjo za pojasnitev razlogov, zakaj 
volitev ostalih funkcij ni na dnevnem redu. Iz ZRLS - PRO se bosta skupščine LIF-a udeležila 
dva delegata s spremljevalci. Stroške udeležbe krijejo udeleženci sami. Del stroškov bo morda 
sofinanciralo Združenje iz razpisnih sredstev.    
 
Genska banka 
Prvi sestanek Genske banke je bil v ponedeljek na Rodici. Tam je bil izvoljen na mesto 
predsednika sveta Genske banke Stane Bergant, predsednik Slovenskega združenja rejcev 
konj pasme haflinger. Po besedah Klemena Turka, ki se je sestanka udeležil, je bilo le malo 
govora o kopitarjih, o lipicancih pa nič. Plan dela genske banke bo poslan članom IO 
Združenja za vpogled. 
 
Izobraževanja 
Združenje je od ministrstva dobilo potrdilo za izpeljavo programa usposabljanja in 
strokovnega izpopolnjevanja na področju konjereje. 
 
Pohvala  
Strokovni vodja J. Rus  izreče posebno pohvalo za zelo uspešno delo Žarka Kariža pri 
pripravi lipiških kobil na izvedbo testa delovne sposobnosti. 
 
Četrta seja IO ZRLS - PRO se je zaključila ob 21 uri. 
 
 

Zapisala Maja Amon 
 
 


