
Zapisnik 5. seje IO ZRLS - PRO, 
Četrtek, 22.  oktober 2010 ob 19.30 v hotelu Maestoso, Lipica 

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

1. Potrditev zapisnika 4. seje 
2. Poročilo zrejnih pregledov 
3. Priprava na LIF generalno skupščino 
4. Pregled finančnega stanja ZRLS - PRO 
5. Prispevek v reviji Pferdeboerse - Jana Jašović 
6. Razno 

 
AD/1 
Zapisnik 4. seje IO ZRLS - PRO je bil soglasno potrjen.  
 
AD/2 
R. Fabbro zaprosi, da K. Turk poda nekaj osnovnih podatkov o poteku zrejnih pregledov in 
testov delovne sposobnosti kobil v zasebni reji. Na preizkus delovnih sposobnosti 25. 9. je 
bilo prijavljenih 11 kobil, kar je po oceni strokovnjakov za prvič organiziran test zelo veliko. 
Test je uspešno opravilo 8 kobil, 3 pa so bile zavrnjene zaradi nezadostne pripravljenosti ali 
šepanja. Če bo vsako leto prijavljeno vsaj toliko kobil, smo lahko zadovoljni, ker se bo to 
poznalo tudi pri vrednosti živali.  
Na zrejni pregled v Lipico je bilo pripeljanih 18 žrebet. Večina je bila zelo dobro ocenjena, 
točke so bile tudi zelo visoke, dva žrebeta sta bila ocenjena s 40-imi točkami, trije z 39 
točkami, ostali pa nad 35 točk. K. Turk je poudaril, da je škoda, da je bilo predstavljenih le 6 
mladih kobil. Najboljša je prejela 73 točk. Predstavljena sta bila tudi 2 žrebca, ki sta bila 
ocenjena z dovolj točkami za plemenjaka in bosta plemenila v naslednji pripustni sezoni. 
V Kobilarno Hosta je bilo pripeljanih 17 žrebet in 3 kobile. Dve kobili sta bili sprejeti v 
rodovniško knjigo, tretja pa ni dosegla zadostnega števila točk. 
R. Fabbro je poudaril dobro organizacijo tako v KL, še zlasti pa v Kobilarni Hosta, kjer se je 
za uspešno izvedbo angažirala celotna družina Hosta. Fabbro tudi predlaga, da se Kobilarni 
Hosta plačajo stroški organizacije zrejnega pregleda v višini 400 € + DDV. 
 
AD/3 
R. Fabbro in A. Lavrič seznanita vse navzoče o terminu gen. skupščine LIF (29. do 31. 10.) v 
slovaški kobilarni Topol'čianky. Fabbro povabi vse zainteresirane, da se lahko skupaj z 
uradno delegacijo Združenja (Fabbro, Lavrič) udeležijo dogodka. Posebej poudari, da je vsak, 
ki želi, dobrodošel. Pri tem pove, da je pri vsebini dnevnega reda skupščine nekaj nejasnosti, 
predvsem kar se tiče volitev, sprejema novega statuta, registracije organizacije in njenega 
sedeža. Prav v spremenjenem statutu, ki še ni potrjen, je bila predvidena sprememba volilnega 
obdobja, tako da je z letošnjimi kandidaturami oz. predlogi za organe LIF kar nekaj težav. 
Imamo pa informacije, da je za predsednika LIF predlagan M. Horny (Topol'čianky), za enega 
od podpredsednikov pa direktor KL, Tomi Rumpf.  
Peharčeva pri tem pove, da so bili stroški za plačilo dvoletne članarine LIF (600 €) in stroški 
udeležbe članov ZRLS na gen. skupščini (4 osebe) predvideni že v programu, ki ga je 



Združenje prijavilo na razpis ARSKTRP za sredstva za primarno proizvodnjo – rejo. Ker pa 
se skupščina zaključi 31. 10., torej po roku za oddajo dokazil opravičljivih stroškov na 
Agencijo, bo treba nemudoma stopiti v kontakt z Agencijo, da nam te stroške na podlagi že 
izdane odločbe o odobritvi sredstev tudi priznajo.  
 
AD/4 
Kratko finančno poročilo v pisni obliki je pripravila blagajničarka, D. Štiblar Martinčič.  
Pregled finančnega stanja na dan 22. 10. 2010 so prejeli vsi člani IO. Stanje na računu na ta 
dan znaša 2.936,43 €. D. Štiblar Martinčič obvesti vse navzoče, da je izstopilo nekaj članov. 
 
AD/5 
R. Fabbro seznani IO, da se zaključujejo priprave za objavo članka o lipicancu in ZRLS v 
nemški reviji Pferdebörse. V zvezi z osnutkom članka je kar nekaj nejasnosti, predvsem pa je 
v njem nekaj nepopolnih podatkov npr. napačen podatek o številu konj v KL in Združenju in 
bodo potrebni popravki, za kar bo poskrbljeno v naslednjih dneh.  
 
AD/6 
Peharčeva seznani IO z rokom, do katerega je treba nujno oddati vsa dokazila opravičljivih 
stroškov iz razpisa ARSKTRP, na katerem smo kandidirali za podporo primarni proizvodnji – 
reji in njej namenjenim strokovnim prireditvam. Na podlagi odločbe, saj smo na razpisu 
uspeli, so nam bila odobrena sredstva v višini 3.610,18 . Račune in dokazila o njihovem 
plačilu – izpise prometa za ZRLS Banke Koper moramo predložiti Agenciji skupaj z 
zahtevkom za izplačilo sredstev na naš račun do 30. 10. 2010.  
Prav tako opozori navzoče, da je potrebno čimprej pripraviti dokazila za realizacijo pogodbe 
med ZRLS in VF o financiranju in izvajanju STRP za področje konjereje v letu 2010. 
Združenje ima na podlagi te pogodbe pravico do povračila sredstev za sodelovanje pri 
izvajanju nalog STRP v višini do 2.245,79 €. V najkrajšem času je dokazila potrebno 
posredovati VF, da bo ta lahko uveljavljala zahtevek za njihovo izplačilo na MKGP, ki krije 
vse stroške pogodbenih nalog. Ker je v zvezi z opravičljivimi stroški za izplačilo in zadnjim 
rokom oddaje zahtevka še nekaj nejasnosti, bo te na VF in MKGP poskusil razčistiti K. Turk 
in rezultat sporočil Fabbru, ki bo poskrbel za oddajo zahtevka. 
 

 
Zapisala:  

Darja Peharc 
 
 


