
Zapisnik 6. seje IO ZRLS - PRO, 
Četrtek, 2.  december 2010 ob 19.30 v hotelu Maestoso, Lipica 

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

1. Potrditev zapisnika 5. seje 
2. Poročilo LIF skupščine 
3. Pregled finančnega stanja ZRLS – PRO 
4. Računovodstvo - pogodba 
5. Prispevek v reviji Pferdeboerse - Jana Jašović 
6. Razno 

 
R. Fabbro predlaga dopolnitev dnevnega reda s predlogom strokovnega vodje, J. Rusa, o načinu 
oblikovanja novega strokovnega sveta ZRLS – PRO, ker sedanjemu preteče mandat. Njegov predlog 
je, naj bi ZRLS – PRO in Kobilarna Lipica imela skupni strokovni svet, saj se za lipicanskega konja v 
Sloveniji izvaja tudi enoten rejski program. V nadaljevanju svoj predlog tudi podrobneje obrazloži, 
vendar ob tem poudari, da usklajevanje predlogov s KL in MKGP še poteka. Združenje mora tudi 
obnoviti svoj status priznane rejske organizacije in skladno s tem na novo oblikovati svoje organe. 
 
AD/1 
Zapisnik 5. seje IO ZRLS - PRO je bil soglasno potrjen.  
 
AD/2 
Predsednik Fabbro pozove A. Lavrič, ki je pripravila poročilo skupščine LIF, naj ga na kratko 
predstavi prisotnim. 
A. Lavrič, poročilo: Letošnjega tridnevnega srečanja članic in generalne skupščine LIF smo se v 
imenu ZRLS – PRO udeležili predsednik Rajko Fabbro in Anastasija Lavrič kot predstavnika z volilno 
pravico ter Klemen Turk in Matej Hosta.  
Petek, 29. 10.,  je bil namenjen registraciji in namestitvi udeležencev, sestali so se rejski odbor LIF, 
upravni odbor LIF ter na posebnem sestanku predsedniki vseh združenj in državnih kobilarn.  
 
V soboto, 30. 10., je dopoldan potekala generalna skupščina LIF po naslednjem dnevnem redu:  

1. Otvoritev skupščine – pozdrav prisotnih: Michal Horny (Slovaška) in predstavnik slovaškega 
ministrstva za kmetijstvo, zaradi odstopa predsednika Karla Reiterja (Avstrija) je skupščino s 
pomočjo gen. sek. Christiana Manza (Avstrija) naprej vodil Andor Dallos (Madžarska). Po 
logičnem dogovoru je skupščina potekala po starem statutu ter zaradi jezika s pomočjo 
prevajalca. 

2. Potrditev dnevnega reda – v dnevnem redu zamenjani točki 8. in 9. in dogovor da bodo 
potekale volitve celotnega upravnega odbora in ne le za v dnevnem redu naštete organe. 

3. Zapisnik 2009 – zapisnik iz Poiane Brasov je predstavil C. Manz.  
4. Poročilo predsednika – K. Reiter odsoten, zato je C. Manz prebral njegovo pismo, ki je v 

glavnem vsebovalo pritožbe čez bivšega gen. sek. A. Hopa (Nizozemska) in zato oteženo delo 
ter pohvalo kasnejšemu dobremu sodelovanju. 

5. Poročilo generalnega sekretarja – C. Manz negira dobro sodelovanje, K. Reiter-ju pripisuje 
samovoljo in za priče kliče M. Horny-ja in A. Dallos-a. 

6. Poročilo blagajnika – udeleženci so prejeli pisno poročilo, ki ga je pripravil W. Doove 
(Belgija) in ki so ga zaradi netočnosti in nekaterih špekulacij predhodno pregledali in popravili 
člani upravnega odbora. Zaradi odstopa dolgoletnega blagajnika W. Doove-ja poroča C. 
Manz. 



7. Poročilo nadzornega odbora – A. Solhoj (Danska) potrdi predstavljeno finančno poročilo. 
8. Volitve upravnega odbora – stari upravni odbor v sestavi Reiter, Dallos, Littorin (ZDA), 

Manz, Doove odstopi, sledijo volitve in določitev delovnega predsedstva. 
Izvoljeni: Michal Horny (Slovaška) – predsednik, Tomi Rumpf (Slovenija) – podpredsednik, 
Max Dobretsberger (Piber) – podpredsednik, Christian Manz (Avstrija) – generalni sekretar, 
Ingun Littorin (ZDA) - blagajničarka 

9. Predstavitev novega statuta – dogovorjeno, da še vedno velja stari statut in da se predloge za 
spremembe pošlje do naslednje skupščine oz. do konca marca 2011. Pred naslednjo skupščino 
se bo organiziral sestanek upravnega odbora, na katerem bodo prisotni tudi trije vnaprej 
določeni predstavniki kobilarn in trije predstavniki združenj (po dogovoru združenj zasebnih 
rejcev: Alex Jong – Belgija, Annette Solhoj – Danska, ki sta hkrati tudi člana nadzornega 
odbora ter Klemen Turk – Slovenija) 

10. Predstavitev nove spletne strani LIF – Edith Kappel (Madžarska) 
11. Poenotenje članarine LIF – zaradi različnih predlogov in mnenj v zvezi z zneskom za državne 

kobilarne in združenja se bo višina članarine določila v naslednjem statutu. 
12. Predstavitev novega loga LIF – zaradi avtorskih pravic pri starem logu je bil potrjen sprejem 

novega. 
13. Proračun in aktivnosti – 25. in 26. junij 2011 – šampionat Avstrija 
14. Kraj in datum generalne skupščine 2011 – predlog Kelebija in Lipica. Potrjena skupščina 

jeseni v Kobilarni Lipica, točen datum bo še določen. 
15. Predstavitev prof. dr. Imre Bodo – predstavitev na temo Copernicus, dr. Thomas Drumml 

(Avstrija) 
16. Razno – različne razprave 

 
Po skupščini so si udeleženci ogledali dresurni nastop in predstavljeni so jim bili plemenski žrebci 
Kobilarne Topol'čianky. 
 
V nedeljo, 31. 10. dopoldan smo si ogledali še čredo lipicanskih kobil in rejo shagia arabcev ter 
toplokrvnih konj in se odpravili domov. 
 
 
AD/3 
V zvezi s pregledom finančnega stanja poda D. Peharc informacijo ARSKTRP o nakazilu 3.610,18 €, 
nakazanih na TRR Združenja skladno z odločbo o dodelitvi sredstev za uspešno kandidaturo na 
razpisu Agencije. Pričakujemo še sredstva MKGP, ki so bila Združenju odobrena za izvedbo 
strokovnih nalog na podlagi STRP, nakazana pa bodo predvidoma do konca januarja 2011.  
Predsednik R. Fabbro seznani navzoče, da je na računu ZRLS trenutno 4.530 €.  
 
AD/4 
Pri točki »Računovodstvo – pogodba« je računovodkinja Božena Škabar, Lart d.o.o. članom IO 
predstavila svojo ponudbo za nadaljnje opravljanje računovodskih storitev za Združenje. 
R. Fabbro pri tem pove, da predstavlja izvajanje računovodskih storitev po dosedanji ceni precejšen 
strošek za sicer že tako majhen proračun Združenja.  
Škabarjeva že od leta 2001 opravlja računovodske storitve za ZRLS. V letošnjem letu ne pričakujemo 
povečanja obsega teh storitev, prej nasprotno, saj se bo zaradi prevzema funkcije in opravljanja nalog 
blagajnika obseg nekaterih opravil, ki niso vezani neposredno na pooblastilo E-računovodstva, celo 
zmanjšalo, zato je strošek v znesku cca 1.500 € za Združenje previsok.  
Predsednik predlaga, da s poizvedbami poskušamo najti ugodnejšo rešitev ali pa se dogovorimo z Lart 
d.o.o. za znižanje cene določenih postavk. 
Škabarjeva naj pošlje svojo ponudbo v elektronski obliki tudi tajnici Združenja.  
 
AD/5 
R. Fabbro je podal svojo oceno o članku, objavljenem v reviji Pferdeboerse. Ocena je glede na način 
objave in na vsebino članka precej negativna in Združenje v njem ni primerno predstavljeno, nekateri 
podatki ne držijo, saj niso točni. Razočarani smo predvsem zaradi površnosti vsebine in načina 



predstavitve tistih rejcev, ki so sami celo prispevali k pokritju skupnih stroškov ZRLS za objavo 
članka. Združenje je skladno s poslovnim dogovorom reviji Pferdeboerse namreč moralo v roku 
plačati račun v višini 2.000 €, kljub temu da odgovorna oseba – predsednik Združenja članka pred 
objavo ni pravočasno dobil v avtorizacijo in tako nismo imeli možnosti odpraviti napak v članku. Jana 
Jašović, kot predlagateljica in koordinatorka svoje vloge glede na predhodno predstavitev »projekta« 
in njena zagotovila o nesporni kvaliteti ter profesionalnosti medijev, v katerih bo na ta način Združenje 
predstavljeno, ni zadovoljivo opravila. Ocena je tudi, da je v članku predvsem potencirala samo sebe 
in svojo vlogo v Združenju, medtem ko razen Klemena Turka tudi mnogo večji rejci Združenja sploh 
niso bili omenjeni. 
V bodoče bomo zaradi takšnih spodrsljajev in zato napačne promocije Združenja v medijih poskrbeli, 
da do tega ne bo več prihajalo. Predsednik Združenja kot odgovorna oseba pa bo sam avtoriziral vsako 
objavo. 
 
AD/6 

- Donacija »Ljubljanske mlekarne«, 600 € - IO je obravnaval obveznosti iz pogodbe o doniranju 
med Ljubljanskimi mlekarnami in Združenjem, saj je potrebno skladno z določilom 3. člena 
pogodbe poskrbeti za realizacijo kritja stroškov udeležbe članov Gregorja in Klemena Turka 
na prireditvah in tekmovanjih 2010 ter za nakup opreme za nastope in tekmovanja za ta dva 
tekmovalca. Skladno z dogovorom z upravičencema bodo nakazana sredstva v višini 350 €. 

- Organizacija Dneva lipicanca 2011 – informativna ponudba Grad Rakičan. Stik s ponudniki 
naveže organizacijski odbor. 

- Prostori ZRLS – PRO – R. Fabbro obvesti IO, da direktor KL trenutno ne more dodeliti 
Združenju stalnega prostora za arhiv in sestanke zaradi obnovitvenih del v hotelu. 

 
 

Zapisala:  
Darja Peharc 

 
 


