
Zapisnik 9. seje IO ZRLS - PRO, 
Petek, 1. 4. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.30 uri 

 

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

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje 

2. Priprava na sestanek predstavnikov združenj zasebnih rejcev, članic LIF, 9. in 10. 4. 

2011, Kelebija 

3. Tekoča problematika 

4. Razno 

 
AD/1 

Zapisnik 8. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen. 
 
AD/2 

R. Fabbro v zvezi z organizacijo sestanka preda besedo K. Turku. Ta seznani vse prisotne, da 
sestanek, ki je bil namenjen srečanju predstavnikov združenj privatnih rejcev zaradi priprave 
na spremembo statuta LIF, odpade. Kot pojasnilo tej točki J. Rus obrazloži, da pravzaprav ni 
kakšne posebne potrebe po spremembi statuta, saj se je v izhodišču predlog za njegovo 
spremembo pojavil ob problemih, povezanih s spremembo sedeža LIF, medtem ko drugih, 
konkretnih predlogov za spremembo statuta ni bilo. J. Rus ocenjuje, da bi bilo morda res 
potrebno preveriti določila statuta in če se bo izkazalo za potrebno, le-tega tudi spremeniti. 
Predlaga, da se sestane delovna skupina v sestavi predstavnikov ZRLS in KL (Rus, Turk, 
Fabbro, Peharc) ter pregleda statut LIF in eventualno pripravi skupen predlog za njegovo 
spremembo. Pri tem R. Fabbro poudari, da bi bilo morda tudi skozi statut pripraviti potrebno 
podlago, da bi bile lahko rejske organizacije čimbolj vključene in čimbolj aktivne pri 
delovanju LIF ter s tem bolj enakovredne kobilarnam. 
 
AD/3 

- Program za izvedbo STRP – predsednik seznani vse prisotne z vsebino dopisa MKGP, 
ki poziva rejske organizacije na področju konjereje, naj najkasneje do 31. 3. 2011 
pošljejo program za izvedbo STRP na elektronski naslov ministrstva, saj se nekatere 
rejske organizacije v konjereji s predlaganim programom ne strinjajo, o čemer so 
ministra Židana obvestili že na skupnem sestanku. Pri tem R. Fabbro predlaga, da 
ZRLS v zvezi s tem odgovori enako kot KL. 

- Obravnavali smo tudi poziv MKGP, Direktorat za kmetijstvo, za imenovanje ožje in 
širše strokovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o živinoreji. Te 
so potrebne zaradi optimizacije delovanja rejskih organizacij in služb v živinoreji ter 
zaradi odprave raznih administrativnih ovir, ki izhajajo iz obstoječega zakona in na 
katere opozarjajo pobudniki, člani rejskih organizacij iz terena. Problematiko je 
potrebno presoditi tudi iz strokovnega vidika, zato bo imenovana ožja strokovna 



skupina za pripravo novega besedila zakona in za nadaljnje usklajevanje z 
predstavniki ekonomsko pomembnih živinorejskih panog. V to delovno skupino R. 
Fabbro predlaga J. Rusa. 

- V nadaljevanju nas R. Fabbro seznani z dopisom MKGP in pozivom za imenovanje 
skupnega člana na področju živinoreje, ki bo v Svetu zastopal rejske organizacije s 
področja konjereje. Mandat članom Sveta poteče 16. 5. 2011 in je zato potrebno 
skladno z Zakonom o živinoreji imenovati nov Svet za živinorejo, ki je strokovno 
svetovalno telo pristojnega ministra. Predlaga, da tudi na to funkcijo predlagamo J. 
Rusa, ker MKGP za to mesto priporoča uveljavljenega strokovnjaka za konjerejo. 

 
AD/4 

- D. Štiblar Martinčič nas seznani, da je Bogdan Martinčič pripravil osnutek vizitke za 
člane IO ZRLS. Osnutek je bil pohvaljen kot ličen in dobrodošel izdelek. Ob tem pa se 
je razvila, da so vizitke resnično potrebne predvsem za člane organov ZRLS, izkaznice 
ali značke pa za vse člane, saj se s temi lahko izkazujejo ob raznih prireditvah in 
drugih dogodkih ob nastopanju v javnosti, kadar predstavljamo Združenje, s čemer se 
krepi tudi občutek pripadnosti Združenju med njegovim članstvom. Sklenili smo, da 
bo I. Rehar, pristojen za promocijo Združenja, pristopil k oblikovanju osnutka vizitke 
in izkaznice.  

- I. Rehar predlaga, da se skupaj z vabilom in prijavo na Dan lipicanca članom pošlje 
tudi predlog za finančno podporo izdelave prapora ZRLS in sicer po postavkah 30 €, 
100 € in 500 € za žebljičke, ploščice in trakove. 

- Dan lipicanca bo letos organiziran v Lipici, saj je to za Združenje s stroškovnega in 
organizacijskega vidika najlažje. Pogovarjali smo se tudi o možnosti organizacije 
Dneva v Rakičanu, vendar smo tudi zaradi tekmovanja vpreg, ki bo isti vikend 
predvidoma v Povirju pri Mihi Tavčar, na kar je posebej opozoril K. Turk, sklenili, da 
je to dodatni razlog za organizacijo prireditve v Lipici, sicer se je bodo vozniki vpreg 
težko udeležili. Ž. Kariž seznani vse prisotne, da je za organizacijo Dneva lipicanca v 
KL zadolžena služba marketinga, zato se mora organizacijski odbor ZRLS (Kariž, 
Ambrožič, Peharc, Lavrič, Štiblar) z njimi sestati in se dogovoriti o podrobnostih 
izvedbe prireditve. Še pred tem pa naj se sestanejo Ž. Kariž in K. Turk sestaneta z J. 
Rusom, strokovnim vodjem KL, da se dogovorijo za vse formalnosti v zvezi z 
udeležbo konj na prireditvi. 

- Ž. Kariž opomni, da je potrebno opraviti plačilo testnega jahača na testu delovnih 
sposobnosti kobil ZRLS. 

- Kariž tudi pove, da je KL povabila ZRLS k sodelovanju pri izvedbi Čarobnega dneva 
v KL. 

- IO sklene, da predsednik R. Fabbro po pripravi stroškovnika (Peharc,Lavrič) le-tega 
predstavi direktorju KL, Tomiju Rumpfu, in se dogovori za plačilo stroškov nastopa 
ZRLS v Stožicah in sodelovanja pri izvedbi programa prireditve »Lipicanec v 
Ljubljani«. 

 

 
 

       Zapisala: 
      Darja Peharc 


