
 
 
 

Zapisnik 5. seje IO ZRLS - PRO 
Sobota, 5. 9. 2014 ob 19.00 uri, Kobilarna Lipica 

 
 
Prisotni: Marko Avšič, Katarina Avšič, Bogdan Ambrožič, Darja Peharc, Dragica Štiblar 
Martinčič, Žarko Kariž, Anastasija Lavrič, Barbara Turk, Janez Rus, Klemen Turk, Matej 
Hosta, Jože Janhar. 
 
Seje so se udeležili tudi naslednji člani ZRLS: Tone Bizjak, Cirila Zupanc s sinom Lukom. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. seje 

2. Zrejni pregledi 

3. Razno 

 
AD1. 
Predsednik skupaj s člani IO pregleda in prebere zapisnik prejšnje seje. Jože Janhar opozori 
na potreben popravek, saj se je Srečanja konjenikov treh dežel udeležil tudi član ZRLS 
Marjan Frangež. Nato so zapisnik 4. seje prisotni člani IO soglasno potrdili. 
 
AD2. 
Za zrejni pregled so člani ZRLS po pošti prejeli vabila s prijavnico in gradivom (program, 
preizkus delovnih sposobnosti kobil). 
V zvezi z datumom zrejnih pregledov T. Bizjak meni, da je ta prezgoden, saj se živali šele 
vračajo s planin in na pregled, predvsem na preizkus delovnih sposobnosti še niso 
pripravljene. B. Turk in J. Rus njegov pomislek zavrneta z dejstvom, da se živali na delovni 
test pripravlja dalj časa in da bi pašno sezono pred preizkusom delovnih sposobnosti ne glede 
na datum zrejnih pregledov morali skrajšati ali jo celo izpustiti. Poleg tega je z rejskim 
programom predpisan tudi standard – termin (jesen) izvedbe zrejnih pregledov, česar rejsko 
združenje ne more spreminjati. 
Katarina Avšič pove, da je pridobila sponzorje, ki bodo poleg podjetja Kogast poskrbeli za 
prehrano udeležencev zrejnih pregledov. Podatki o sponzorjih bodo navedeni na naslednji 
seji. 
Janez Rus predlaga, da že danes določimo ekipo članov, ki bodo poskrbeli za nemoten potek 
tako zrejnih pregledov kot preizkusa delovnih sposobnosti v KL, saj se je izkazalo, da je v 
prejšnjih letih pri tem manjkalo kar nekaj rok. Za delo se prostovoljno javijo A. Lavrič, B. 
Ambrožič, J. Janhar, Luka Zupanc, T. Bizjak, M. Avšič, po potrebi pa bodo sodelovali tudi 
drugi in se dogovorili, kdo bo kateri dan prisoten. 
Zrejni pregled v Kobilarni Hosta bo v soboto, 18. 10. 2014. 
 
AD3. 

- T. Bizjak poroča o žrebcu iz Kobilarne Lipica, ki je bil letošnjo plemenilno sezono na 
njegovi pripustni postaji. Žrebec je bil v slabem zdravstvenem stanju. Potrebna je bila 
veterinarska intervencija ter daljše zdravljenje zaradi herpes virusa a kljub temu 



nobena izmed pripuščenih kobil ni ostala breja. Kobile so bile sicer zdrave in po 
pripustu po do zdaj znanih informacijah tudi ni bila nobena okužena. Žrebec je imel 
ob pripustu težave tudi pri skoku, saj je le tega brezuspešno ponavljal tudi po 14-krat, 
kar žrebčar pokaže na video posnetku. Največji problem so nebreje kobile, kar poudari 
tudi ga. Zupanc in pove, da se rejci čutijo izigrane, saj so imeli z vso logistiko (prevozi 
in pregledi živali) veliko stroškov, sprašujejo se, kdo je za to odgovoren in 
pričakujejo, da bodo ti stroški vsaj deloma povrnjeni. C. Zupanc predlaga, da 
Združenje o tem pisno obvesti Kobilarno Lipica in po potrebi tudi častno razsodišče 
ZRLS. J. Rus pri tem problemu odgovornosti Kobilarne ne vidi, poudari, da KL za 
primer, kot je latentno prisoten herpes virus, ne more garantirati, omenjeni žrebec pa 
mora sedaj, seveda, biti izločen iz reje. Predlagal pa bo, naj se pregledi potencialnih 
plemenjakov za potrebe ZRLS opravijo že decembra, da bodo žrebci lahko prišli na 
pripustne postaje takoj na začetku pripustne sezone in tam ostali dve do tri leta, kot v 
Kobilarni Hosta, kjer je taka praksa že uveljavljena. T. Bizjak je prepričan, da žrebec 
ob tako maloštevilnem pripustu, kakršen je v zadnjih letih, žrebčarju predstavlja 
prevelik strošek. D. Štiblar Martinčič predlaga,  naj se pogoji za žrebčarje izboljšajo in 
da naj se to jasno zapiše. 
 

- B. Ambrožič opozori, da člani Združenja od KL pričakujejo strokovni suport, ki ga 
mora ta zagotoviti tudi na podlagi zakona. Populacija lipicancev se namreč zmanjšuje 
a če bi imeli na voljo večji nabor žrebcev in dobre pogoje za žrebčarje na pripustnih 
postajah, bi bil interes članov za pripust kobil večji, s čimer bi bil boljši tudi rejski 
napredek. Današnja situacija je zastarela in kliče po spremembah. 

 
- J. Janhar vpraša strokovnega vodjo, kakšna je možnost umetnega osemenjevanja kobil. 

J. Rus odgovori, da se na tem področju ni še nič premaknilo, čeprav si KL že več let 
za to prizadeva in ima pogoje za izvedbo že zagotovljene. Pristojno ministrstvo 
zaenkrat nima sredstev, še manj pa posluha za pristop  projektu odprtja 
osemenjevalnega centra v Lipici, s katerim bi zagotovili večji nabor plemenskih 
žrebcev in preprečili morebitne okužbe plemenskih živali in s tem varnost ter zdravje, 
kar pomeni boljšo rejo. O tem bo govora tudi na strokovnem svetu, ki naj se čimprej 
sestane. Njegovo mnenje bo nedvomno pozitivno in ga bo Združenje v podporo 
prizadevanjem Kobilarne posredovalo pristojnemu ministrstvu. KL pripravlja načrt za 
naslednje razvojno obdobje, zato je prav zdaj priložnost, da se vizija lastne 
osemenjevalne postaje tudi uresniči. Takšni centri v Evropi že obstajajo, pogoji in 
predpisi so pri nas res strožji, na kar nimamo vpliva, tudi investicija je velika, po oceni 
okrog 100.000 €, vendar opremo KL že ima, tako da bi ob podpori stroke Kobilarna 
pri tem lahko uspela. 
 

Po koncu razprave o problematiki pripustov so bili sprejeti naslednji sklepi, ki so 
zavezujoči tudi za Kobilarno Lipica: 

1. Plemenski žrebci morajo biti za naslednjo pripustno sezono zdravstveno 
pregledani do konca decembra; 

2. Na pripustne postaje se namestijo najkasneje do 1. 3.; 
3. Plemenjaki naj po možnosti ostanejo na pripustnih postajah 2 do 3 leta, čeprav je 

stroškovno za žrebčarje to slabše; 
4. Podpora umetnemu osemenjevanju; 
5. Združenje bo poskušalo rejcem, ki so oškodovani zaradi neuspešnih pripustov pod 

žrebca 281 F. Canissa XXII, vsaj delno kompenzirati stroške. 
(Po sestanku je bil podan predlog o kompenzaciji v obliki oprostitve plačila letne 
članarine, o čemer bo razprava na naslednji seji); 



 
- Člani ZRLS iz Nemčije so zaprosili za izvedbo zrejnega pregleda njihovih živali v 

Nemčiji, vendar zaradi dogovora na prejšnji generalni skupščini LIF to ni možno, zato 
bi jih morali pripeljati na zrejni pregled v Kobilarno Lipica. 

 
- Udeležba ZRLS na generalni skupščini LIF 2014 – A. Lavrič pove, da bo letošnja 

srečanje LIF članov potekalo od 9. – 12. 10. V Česky Šternberk. Za udeležence je 
možnih več paketov, odvisno od dneva prihoda in odhoda ter ogleda tekmovanja 
steeplechase v Pardubicah. M. Avšič povpraša člane, kdo se želi udeležiti generalne 
skupščine in tako se oblikuje lista predstavnikov ZRLS: Marko Avšič, Klemen Turk, 
Katarina Avšič, Anastasija Lavrič, Matej Hosta. Če želijo, se dogodka lahko udeležijo 
tudi drugi člani, ki naj to pravočasno sporočijo A. Lavrič. 

 
- A. Lavrič obvesti IO o uspešnem nastopu jahačev PRC za konjerejo Krumperk, članov 

Združenja, na kmetijsko gozdarskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer so poželi 
veliko pohval in odlično zastopali lipicanca, ljubljansko Univerzo in Združenje. D. 
Štiblar Martinčič pri tem pripomni, da je potrebno še bolj poskrbeti za promocijo 
Združenja na vseh prireditvah, kjer sodelujejo naši člani in s tem za promocijo 
lipicanskega konja. 

 
- Kmetijski sejem v Komendi, ki bo potekal od 3. do 5. 10. – kontakt z organizacijskim 

odborom sejma je J. Janhar, ki predlaga, da bi se dogodka lipicanci vsekakor udeležili 
in se upoštevaje program sejma primerno predstavili (na roki ali nastop???). 

 
- Uspeh Mihe Tavčarja na tekmi v Avstriji, Piber, kjer je dosegel četrto mesto, kar je 

bila najboljša uvrstitev lipicancev na tej tekmi. Na prihodnjem občnem zboru ga je 
potrebno posebej pohvaliti. 
 

 
   Zapisala: 

 Darja Peharc 


