
 
 

 
Zapisnik 7. seje IO ZRLS – PRO 

Petek, 16. 1. 2015, kmetija Janhar, Hraše 46, Smlednik 
 
 
 
Prisotni člani IO: Marko Avšič, Klemen Turk, Bogdan Ambrožič, Barbara Turk, Jože Janhar, 
Katarina Avšič, Darja Peharc, Anastasija Lavrič, Dragica Štiblar Martinčič 
 
Odsotni člani IO: Janez Rus, Žarko Kariž, Matej Hosta 
 
Na seji so bili prisotni še Helena Janhar, Marjan Frangež, Janez Peternel. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje 

2. Priprave na OZ 2015 

3. Program ZRLS za leto 2015 

4. Plemenski žrebci v pripustni sezoni 2015 

5. Razno 

 
AD1: 
Predsednik pozdravi vse prisotne. IO skupaj pregleda zapisnik 6. seje IO ZRLS-PRO, iz 
katerega M. Avšič izpostavi nekaj ključnih točk, ki so bile v vmesnem času tudi že 
realizirane, in sicer: 

- Izredno uspešen izlet oziroma dvodnevna strokovna ekskurzija v kobilarni Đakovo in 
Lipik. Udeležilo se ga je 27 članov ZRLS in njihovih svojcev, vsi pa so izrazili 
zadovoljstvo nad organizacijo in toplim sprejemom. Vodstvo Kobilarne Đakovo se je 
izredno potrudilo z dobro obiskanim konjeniškim programom večerne gala predstave 
in ves čas poudarjalo vlogo in spoštovanje do Kobilarne Lipica kot izvorne kobilarne 
lipicanca. Prisotni so bili tudi hrvaški minister za kmetijstvo in župan mesta Đakovo. 
Zelo si želijo še bolj okrepiti sodelovanje s KL in privabiti v Đakovo še več turistov. 
M. Avšič pri tem pohvali osebni angažma posameznih članov, npr. prispevek Rajka 
Sinjurja, ki je pripravil obilno malico za vse udeležence izleta, za kar se mu tudi 
posebej zahvaljujemo. Ostale podrobnosti bodo predstavljene na Občnem zboru. 

- A. Lavrič, ki na prejšnji seji ni bila prisotna, komentira zapis v zvezi z dodatnim 
skrbnikom spletne strani pod točko razno iz zapisnika 6. seje, da težava njene 
ažurnosti ni v nedelovanju ali prenizkim številom skrbnikov temveč v dejstvu, da je 
prispevkov za objavo s strani članstva premalo in da skrbnikova dolžnost zanesljivo  
ni izmišljevanje informacij in dodajanje slik kar tako. 



- V zvezi z zapisnikom generalne skupščine LIF – K. Turk in ostali udeleženci 
skupščine so GA LIF na hitro predstavili članom IO in kot zanimivost povedali, da je 
član LIF na skupščini postal tudi Čile. 

 
AD2: 
Občni zbor ZRLS bo 7. 3. 2015 s pričetkom ob 10:00 uri. Predsednik bo preveril ali je možno 
pridobiti prostor v Kobilarni Lipica, predlogi so tudi drugi, vendar je KL prva izbira. Vabila 
na OZ pripravi A. Lavrič, članom morajo biti poslana 14 dni pred OZ, se pravi do 20. 2. 2015. 
Z vabili člani prejmejo tudi Glasilo, ki ga je treba pred izidom urediti in natisniti, zato morajo 
avtorji prispevke poslati do 8. 2.. Vabila je potrebno poslati tudi članom iz tujine, obveščalo 
se jih bo po elektronski pošti, za kar se obveže A. Lavrič. Po potrebi se jim uredi tudi 
nastanitev. 
IO se je dogovoril, kdo od članov bo pripravil posamezne članke, nujno pa je potrebno 
povzeti vse dogodke, na katerih so sodelovali člani ZRLS in so nekateri že opisani v prejšnjih 
zapisnikih. Dogodkov je bilo v lanskem letu veliko, kar izraža veliko angažiranje in 
prizadevanje članov Združenja. 
Kot običajno zahteva dnevni red OZ, je potrebno pripraviti poročila (dogodki, finančno, 
strokovno) za preteklo leto in o pripustni sezoni 2015. 
 
AD3: 
Program dela za leto 2015 pripravi predsednik ZRLS na podlagi predlogov članov. Posamezni 
člani IO opozorijo predvsem na potrebo po izvedbi izobraževanj. Glavna dejavnost bodo 
prireditve in izobraževanje. K. Turk izpostavi nekatera področja, za katera je med člani veliko 
zanimanja, kot npr. delo na roki – predstavitev konj pri ocenjevanju, osnovna šola vožnje 
vpreg (K. Turk) in jahanja (B. Wolthuis) ter prehrana konj (B. Turk). 
Glede na to da je bil Program izobraževanja za rejce in oskrbovalce živali po Pravilniku o 
živinoreji, ki ga je pripravilo Združenje, tudi letos s strani MKGP potrjen kot ustrezen za 
izvedbo, bo potrebno to izobraževanje organizirati vsaj v drugi polovici leta 2015. 
 
Prireditve in dogodki, na katerih sodelujejo člani ZRLS: 

- sejem v Komendi (marec 2015) – kontakt Jože Janhar; 
- Škofjeloški pasijon (več nastopov od 15. 3. do 17. 4. 2015) – nastopalo bo 6 lipicancev 

pod sedlom – kmetija Janhar in Marjan Frangež; 
- Srečanje konjenikov treh dežel (1. maj 2015) 
- Dan lipicanca (maj 2015) – predlagana lokacija je Grm Novo mesto - center 

biotehnike in turizma, možnost preveri B. Turk; 
- Lipicanci na Univerzi (junij 2015) – kontakt Žarko Kariž; 
- 60-letnica KK Komenda (junij 2015) – kontakt Jože Janhar, organizator ob tej 

priložnosti želi organizirati povorko vpreg, zato je pripravljen plačati stroške udeležbe 
za 20 lipicanskih vpreg, čeprav v zvezi s tem dogovor še ni dokončen. Naš predlog je, 
da organizator plača za enovprego 150 €, za dvovprego 250 €, za jahače, ki nastopajo 
s show programom (6 jahačev konjeniškega centra Janhar) pa je 100 € po konju; 

- Pomurski sejem (avgust 2015) – predlog je, da bi nastopali tudi člani ZRLS, vendar bi 
jim bilo potrebno pokriti stroške udeležbe; 

- zrejni pregledi (september/oktober 2015) – glede na predlog, da bi bili letos izvedeni v 
CKŠ Celje - Lopata, se B. Turk zaveže, da bo preverila vse možnosti izvedbe vključno 
s ceno, ker se sočasno, 3. 10., tam odvija tudi razstava ponijev; 

- Strokovni izlet (jesen 2015) v eno od kobilarn, mogoče na Šampionat v Romuniji; 
- LIF skupščina (oktober 2015). 

 



 
AD4: 
Strokovni vodja, J. Rus, je na dan seje članom IO poslal nekaj pomembnih informacij – glede 
žrebcev, možnosti za rejo nekaj elitnih starejših kobil in informacijo o stališčih KL v zvezi s 
predlaganimi spremembami ZŽiv, o katerem je MKGP že obveščen. 
Informacijo je IO obravnaval, zato jo tudi v celoti povzemamo v zapisniku: 
 

Informacija KL za sejo IO ZRLS 
 
Plemenski žrebci: 
S pregledi žrebcev bomo pričeli  naslednji teden, tako da bodo predvidoma konec februarja 
žrebci za ZRLS na razpolago. 
Oceniti je treba, kakšne so realne potrebe po plemenjakih in se dogovoriti glede pripustnih 
postaj. Predlagam, da žrebce predstavimo rejcem na občnem zboru in jih potem premestimo 
na pripustne postaje. 
 
 REG IME ROJEN Opombe 

1 388 C. Allegra XLVI 14.4.2003 Kandidat ZRLS 
2 281 F. Canissa XXII 16.05.1999 Kandidat ZRLS 
3 397 P. Betalka XXIV 28. 4.2003 Kandidat ZRLS 
4 548 P. Famosa V 3.5.2006 Kandidat ZRLS 

 
KL bo v tem letu iz plemenske črede prevedla nekaj starejših elitnih plemenskih kobil. Gre za 
kobile, ki so v KL dale vrsto plemenskih kobil in so s hčerami in vnukinjami v Kobilarni 
dobro zastopane. Na zadnjem sestanku smo se pogovarjali o tem,  da bi posamezni rejci, zlasti 
tisti, ki imajo manj kvalitetne kobile, pa bi v naslednjih sezonah še vedo radi zrejali žrebeta 
(pa seveda tudi ostali rejci), take kobile vzeli v rejo. Predlagam, da Združenje obvesti rejce o 
tej možnosti. 
Te kobile bi lahko pripustili v Kobilarni in oddali v rejo (ali seveda tudi prodali) breje. 
Vsekakor jih bomo, če med našimi rejci ne bo interesa, ponudili v prodajo tudi v 
mednarodnem prostoru. 
Tudi te kobile (pa še kakšno od kobil na prodajni listi) bi lahko predstavili rejcem na občnem 
zboru. 
 
REG IME ROJEN/A OČE MATI M žrebet Ž žrebet 

135 BETALKA XXV 26.4.1994 987 P. ALLEGRA 
XXVI 886 BETALKA XVII 4 6 

160 MONTEAURA XXVII 27.4.1995 973 N. CAPRIOLA 
XIV 

945 MONTEAURA 
XIX 4 5 

134 SLAVA XI 24.4.1994 987 P. ALLEGRA 
XXVI 975 SLAVA IX 6 1 

110 SLAVINA XX 3.4.1993 580 M. MONTEAURA 887 SLAVINA XVI 3 8 

82 ALLEGRA XLVI 7.2.1992 733 M. WERA IV 883 ALLEGRA XLII 5 5 

151 STEAKA XXIII 28.3.1995 973 N. CAPRIOLA 
XIV 979 STEAKA XX 5 4 

140 CANISSA XXIV 10.5.1994 859 N. ALLEGRA 
XXVI 665 CANISSA XVI 4 6 

125 STRANA X 19.2.1994 859 N. ALLEGRA 
XXVI 855 STRANA II 1 1 

 
Še glede sporočila z MKGP o predvideni spremembi ZŽiv. 



Vsekakor gre za smiselne spremembe zakona, ki bodo olajšale delovanje rejskim 
organizacijam in so še posebej pomembne za KL. Kobilarna Lipica je s svojim mnenjem, ki 
vam ga posredujem v nadaljevanju, že seznanila MKGP: 

»Predlagane spremembe ZŽiv so s stališča Kobilarne Lipica dobrodošle, in v 
kontekstu statusa rejske organizacije, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, celo izjemno 
pomembne. S spremembami se v celoti strinjamo. 
Predlagamo le, da se pretehta sprememba 33. člena – predlagana namreč omogoča 
tolmačenje, da so posamezni rejski programi v STRP lahko vključeni za največ pet let. 
Dovoljujem si predlagati dikcijo 2. alineje 33. člena v smislu: Minister z odločbo po 
uradni dolžnosti na podlagi strokovnega mnenja Sveta za živinorejo vsakih pet let 
določi potrjene rejske programe, ki se vključijo v STRP.« 

 
K. Turk izpostavi nekaj informacij v zvezi z novo zakonodajo, ki ureja pravila PRO ter izrazi 
mnenje, da bi bilo potrebno rejski program za lipicanca pri določbah, ki urejajo preizkus 
delovnih sposobnosti žrebcev, ustrezno spremeniti, ker trenutno preizkus delovnih 
sposobnosti za žrebce izven Kobilarne ni mogoč, o čemer pa bo še razpravljal strokovni svet. 
 
Glede predlaganih žrebcev za letošnjo pripustno sezono člani IO izražajo začudenje, da je na 
listi ponovno žrebec 281 F. Canissa XXII, saj naj bi ga po zagotovilih strokovnega vodje 
zaradi lanskih težav Kobilarna izločila, zato pričakujejo, da bo J. Rus to odločitev posebej 
obrazložil. 
B. Ambrožič ob tem predlaga tudi, da se realizira sklep, ki je bil oblikovan in sprejet na eni 
prejšnjih sej IO, in sicer da se rejcem, ki so svoje kobile neuspešno pripuščali pod tega žrebca, 
oprosti plačilo članarine za leto 2015. M. Avšič predlaga, da naj mu žrebčar T. Bizjak 
posreduje imena rejcev, ki jih bo on posredoval blagajničarki zaradi oprostitve članarine, in da 
naj pripravi pripustne liste, da jih bomo lahko posredovali tudi Kobilarni Lipica, s katero se 
bomo poskušali dogovoriti o neke vrste refundaciji stroškov. 
 
A. Lavrič vpraša, če je zdaj že bil sklenjen kakšen dogovor v zvezi z zrejnimi pregledi konj 
članov iz Nemčije. Glede na to da na LIF-u ni več nasprotovanja, se pričakuje, da bo naša 
komisija opravila pregled tudi pri nemških članih. 
 
AD5: 

- Na predlog A. Lavrič IO sprejme soglasen sklep, da je zaradi trenutne finančne stiske, 
predvsem pa zaradi zaslug pri oblikovanju izredno kvalitetne celostno grafične podobe 
Združenja, s katero se vsakič in povsod predstavljamo, član Igor Rehar članarine 
oproščen. 

- Blagajničarka D. Štiblar Martinčič IO seznani z informacijo računovodkinje, da 
morajo tudi društva uvesti vezano knjigo računov za primere gotovinskega poslovanja, 
zato naj se članarina plačuje večinoma po položnicah. 

- B. Ambrožič je na sejo IO prinesel zastave ZRLS, ki jih je izdelal Signum. Člani 
Združenja jih lahko kupijo za 10 €. 

 
Zapisala: 

       Darja Peharc 


