
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS – PRO 2008 
1. 3. 2008, Hotel Klub, Lipica 

 
Občni zbor se je začel ob deseti uri s pozdravnim nagovorom predsednika ZRLS – PRO, Jožeta Turka.  
 
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: 

- predsednik: France Žgajnar, 
- člana predsedstva: Darja Peharc in Andrej Oberstar. 

 
Predstavljen je bil dnevni red občnega zbora z naslednjimi točkami: 

1. Otvoritev občnega zbora 
2. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev 
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora 
4. Poročilo predsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem letu 
5. Poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO 
6. Poročilo o finančnem poslovanju 
7. Poročilo nadzornega odbora 
8. Razprava in sprejem poročil in zaključnega računa za leto 2007 
9. Program dela in financiranja za leto 2008 
10. Sprejem višine vpisnine in članarine za leto 2008 
11. Informacija o pripustni sezoni 2008 
12. Selekcijski program ZRLS - PRO 
13. Razno 

 
Prisotni člani so potrdili: 

- verifikacijsko komisijo v sestavi: Franc Jelušič, Marjan Istenič in Rafael Krajc, 
- zapisnikarja: Anastasija Lavrič, 
- overovatelja zapisnika: Rajko Fabbro in Žarko Kariž. 

Novosti v Kobilarni Lipica (točka sicer ni bila uvrščena na dnevni red): 
Strokovni vodja Kobilarne Lipica, dr. Marko Marc je člane občnega zbora ZRLS – PRO pozdravil v imenu 
gostitelja, Kobilarne Lipica in jim predstavil novosti pri delu v KL ter poudaril potrebo po tesni povezavi med 
Združenjem ter matično kobilarno. Dr. Marc je naštel: 

- da je zaradi številčno majhne populacije lipicancev potrebno sodelovanje vseh kobilarn, kjer redijo 
lipicance in da je v KL velik poudarek na selekciji. Sodeluje mednarodna komisija, v kateri so 
predstavniki vseh EU lipicanskih kobilarn. V KL je bil lani prvič uveden delovni test za žrebce in dr. 
Marc ga je ponudil tudi za žrebce v lasti članov Združenja;  

- informacije o poteku menjave kobil, žrebcev in semena med kobilarnami (Piber). V KL sta dve novi 
kobili (Slava – Kelebija, Navarra – Piber), iz Pibra pa prihaja še žrebec Conversano Toscana II;  

- da se je povečala aktivna plemenska čreda v KL – letos bo rojenih 15 žrebet več kot pred dvema 
letoma; 

- v KL je ustanovljen rejski arhiv kot izpostava Pokrajinskega arhiva Koper;  
- pridobitev statusa Mednarodnega registra lipicancev v LIF, v katerega je vpisanih 9000 konj. Ena od 

prednosti registra so rodovniki lipicancev na spletu. Rejcem je ponudil, da lahko ob rodovniku 
svojega konja objavijo tudi konjevo fotografijo; 

- novi identifikacijski dokument (ID) konj iz Kobilarne Lipica; 
- novosti in izboljšave v KL: večje število izpustov za žrebce, izboljšanje zdravstvenega varstva 

(uvedba kartotek za vse lipiške konje), seme žrebcev iz kobilarne je na voljo tudi za kobile v lasti 
članov ZRLS – PRO; 

- uspešne nastope predstavnikov KL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah (Equitana, Manheim 
– ESSA Quadrille); 

- akademske dejavnosti v KL: tečaji vožnje vpreg, EU kovaška akademija, sodelovanje z Dunajsko 
univerzo – posamezna predavanja v KL. 



  
AD/3 - Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora: Od vseh, 187-ih članov Združenja jih je bilo 
prisotnih 92 - občni zbor je bil sklepčen. 
 
AD/4 - Poročilo predsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem letu: Predsednik Združenja, Jože Turk je 
poročal o številnih dogodkih in aktivnostih Združenja v preteklem letu, ki so podpirali organizirano rejo ter 
razvoj in promocijo avtohtone slovenske pasme konj. Naštel in natančneje je opisal dogodke: Dan lipicanca 
2007, udeležbo na skupščini LIF 2007 v kobilarni Kelebija, udeležbo na prireditvah (kmetijski sejem Gornja 
Radgona, Pokal generala Maistra, Odprti dnevi Kobilarne Lipica), tečaj »Predstavitev konj na roki«, zrejni 
pregledi v oktobru 2007, obisk generalnega sekretarja LIF – g. A. Hopa. Opisal je način pridobivanja 
sredstev – kandidiranje za sredstva na javnih razpisih. Poudaril je tudi pomembnost izobraževanja članov 
Združenja in izpostavil, da je ZRLS – PRO edina rejska organizacija v Sloveniji, ki je za svoj program 
pridobila odločbo iz strani MKGP za organiziranje usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja za imetnike 
ter oskrbovalce konj, ki ga bomo izvedli v tekočem letu. Povedal je, da je Združenje izdelalo lastno obliko ID 
za konje pasme lipicanec v zasebni reji, ki ga bo ob pridobitvi ustreznega statusa izdajala KL. Na koncu se je 
zahvalil aktivnim članom Združenja za njihovo delo in pozval ostale k večji udeležbi. 
 
AD/5 - Poročilo strokovnega sveta ZRLS – PRO: Strokovni vodja ZRLS – PRO, mag. Janez Rus je 
poročal, da se je strokovni svet obravnaval rejska oz. selekcijska vprašanja in se v lanskem letu sestal trikrat. 
Strokovni svet ocenjuje, da je selekcijsko delo, izvzemši organizacijske težave, potekalo na ustaljen način. 
Poudaril je, da je za nemoteno delo v tekočem letu ter za dobro sodelovanje med KL in ZRLS – PRO 
potrebno napisati protokol, ki bo določal naloge obeh rejskih organizacij. Dejal je, da so informacije dr. Marca 
o delovnem testu žrebcev, ki je na na voljo tudi za žrebce, last članov Združenja, razveseljive in pri tem 
dodal, da bi se moralo več rejcev odločiti za rejo žrebcev – s tem bi pridobili možnost večjega izbora 
potencialnih plemenjakov. Prav tako bi bilo nujno čimprej uvesti delovni test za ocenjevanje lipicanskih kobil 
na podoben način, kot po nemškem vzgledu že poteka za toplokrvne kobile in izpostavil tri možne načine 
izvedbe, za katere bi se bilo potrebno dogovoriti s KL (testna postaja; rejci živali sami pripravijo; športni 
rezultati s tekmovanj).  
Informacija o zrejnih pregledih: 

- ocenjeno je bilo 51 žrebet (+ nekaj naknadno);  
- le malo ocenjenih kobil je bilo sprejetih v rodovnik; 
- sistem in način ocenjevanja je bil objavljen v zadnjem »Glasilu«. 

 
AD/ 6 - Poročilo o finančnem poslovanju: Finančna referentka ZRLS – PRO, Božena Škabar je poročala o 
stanju na računu Združenja ter prihodkih in odhodkih v preteklem letu. V lanskem letu je Združenje poslovalo 
pozitivno, razlika med prihodki in odhodki je 2.351,60 €. 
 
AD/7 - Poročilo nadzornega odbora: Predsednik nadzornega odbora, Marko Avšič je v imenu odbora 
(Marko Avšič, Maja Finec, Vera Trebec – odsotna) po pregledu poslovanja povedal, da je bilo to korektno in 
da so bile vse aktivnosti realizirane skladno z letnim načrtom. 
 
AD/8 - Razprava in sprejem poročil in zaključnega računa za leto 2007: Člani niso imeli pripomb. 
 
AD/9 - Program dela in financiranja za leto 2008: Predsednik, Jože Turk je ponovil vizijo in cilje Združenja 
ter predstavil program dela za tekoče leto. Na prvem mestu je izvajanje rejskega programa ZRLS – PRO. 
Pomembno je pridobivanje sredstev za realizacijo nalog preko kandidiranja na razpise in iskanje sponzorjev 
ter donatorjev. Pozval je člane, naj pri iskanju slednjih priskočijo na pomoč. Sledilo je izobraževanje s 
področja vzreje in vzgoje lipicancev za člane Združenja in poudaril, da bomo letos poskusili organizirati tudi 
tečaje dresure, vožnje ter terenskega jahanja, kar lani kljub željam ni bilo realizirano. V načrtu so tudi 
organizacija osrednje prireditve »Dan lipicanca«, sodelovanje na prireditvah v organizaciji KL ter nastopi na 
različnih promocijskih ali turističnih prireditvah v tuji organizaciji  z namenom vzpostavitve poslovnih stikov in 
sodelovanja z drugimi rejskimi organizacijami ali posamezniki, ki redijo lipicanske konje. Apeliral je na člane, 
da naj se v projektno delo organov Združenja vključijo v čimvečjem številu ter zagotovil informiranje članstva 
preko spletne strani ZRLS – PRO in »Glasila«. Ponovno je poudaril nujnost organiziranja preizkusa delovne 
sposobnosti plemenskih živali. 
 
AD/10 - Sprejem višine vpisnine in članarine za leto 2008: Ostaneta isti kot doslej, to je 20 € in 30 €. 
 
AD/11 - Informacija o pripustni sezoni 2008: Strokovni vodja ZRLS – PRO, mag. Janez Rus je povedal, 
da je nabor letošnjih plemenskih žrebcev dober tako glede na kvaliteto, kot tudi glede na pripadnost 



posameznim linijam. Pet letošnjih plemenjakov je naštetih že v »Glasilu«, zato je mag. Rus samo povedal za 
spremembo, to je, na pripustni postaji Boštjana Brinjovca bo namesto žrebca 001 Conversano Capriola XIV 
plemenil žrebec 235 Pluto Samira XVIII.  
Strokovni vodja KL, dr. Marko Marc je dodal, da so trije žrebci iz KL že na pripustnih postajah, za četrtega pa 
so ravno dobili negativne izvide laboratorijskih preiskav in bo na pripustni postaji v torek, 4. 3. 2008. 
 
AD/12 - Selekcijski program ZRLS – PRO: Strokovni vodja, mag. Janez Rus je za člane pripravil krajše 
predavanje, oziroma razlago posameznih poglavij Rejskega programa ZRLS – PRO s poudarkom na 
selekcijskem programu in dodal, da je identičen selekcijskemu programu KL. Pojasnil je tudi pogoje za vpis 
posameznih živali v rodovniško knjigo glede na Pravila o vodenju rodovniške knjige ZRLS – PRO in ponovno 
poudaril potrebo po izvajanju delovnega testa. 
Član strokovnega sveta, dr. Klemen Potočnik se je članom predstavil na svojem področju – populacijska 
genetika in selekcija, s predavanjem o parjenju v sorodstvu, razložil osnovne pojme, kot so inbriding, sorodni 
osebki idr. Predstavil je tudi računalniški program za izračunavanje različnih sorodstvenih koeficientov pri 
posameznih živalih in načrtovanje parjenja. 
 
AD/13 – Razno: Tajnica ZRLS – PRO, Darja Peharc je članom predstavila rezultate izpolnjenega 
vprašalnika, ki jim je bil poslan v začetku septembra lani z namenom ugotoviti interesna področja oz. 
dejavnosti, s katerimi ukvarjajo. Z odgovori članov je Združenje dobilo dodaten vpogled in informacije o 
dejavnostih svojih članov in na tej podlagi bo poskusilo načrtovati ustrezne razvojne programe ter proučilo 
možnost njihove realizacije. Po komentiranju vprašanj in odgovorov iz Vprašalnika je Peharčeva povabila 
člane, da se v večjem številu in večji meri vključijo v aktivno delo Združenja.  
Poudarila je tudi pomembnost izobraževanja in pozvala člane, da naj se ob razpisih izobraževalnih 
programov Združenja nanje zanesljivo prijavijo, ker bo v prihodnje določena usposobljenost za nekatere 
dejavnosti, povezanih z rejo živali, nedvomno predpisana tudi s strani države. 
 
Sledila je razprava: 

1. Vprašanje: Čemu večletno čakanje na izdajo ID in rodovnikov ter s tem povezane težave pri prodaji 
konj v tujino, češ, da je ID brez rodovnika premalo?  
Odgovor – Mag. Rus: Rodovnike je sicer potrebno izdati a ID je prav tako uraden dokument – rejci 
naj si preberejo Pravilnik. Dr. Marc: 14 dni nazaj je bil končan vnos podatkov v informacijski sistem 
za konje ZRLS – PRO, Združenje naj za rodovnike svojih konj dostavi Kobilarni zadostno število 
papirja A4 s svojim logo. 

2. Predlog – Podatki v ID naj bodo vnešeni na način, ki omogoča boljšo preglednost. 
3. Vprašanje – Kdaj bo ponovno na voljo plemenski žrebec črne barve?  

Odgovor – Mag. Rus: Črnega žrebca trenutno ni. Največja verjetnost, da bodo njegovi potomci črni 
je pri plemenjaku 310 (79/54) Siglavy Gaeta II, ker ima črnega prednika.  

4. Komentar – po plemenskem žrebcu 502 Conversano Mara VII-3 je prišlo do večjega števila slabih 
potomcev. 
Odgovor - Mag. Rus: Rejci naj vzamejo v zakup, da nikoli ne bodo vsa žrebeta in vse kobile sprejete 
v rodovnik. Za kobile Združenja so od l. 1992 naprej na razpolago najboljši žrebci poleg tistih v KL. 
Rejci naj za višje ocene svojih živali startajo predvsem z dobrim plemenskim materialom (kobile), 
primerno zrejo in dobro pripravo živali za oceno pred komisijo. Cilj reje zagotovo ni nižanje 
ocenjevalnih kriterijev. 

5. Vprašanje – Ali je žrebe, ki je v letu rojstva premajhno, bolje pripeljati na oceno šele naslednje leto? 
Odgovor – Mag. Rus: prestavljanje privedbe ni smiselno, ker prvih mesecev rasti žrebe ne bo 
nadoknadilo, poleg tega je tudi nesmiselno ocenjevati enoletnike, ker so v fazi rasti, ko je to težko in 
nezanesljivo. 

6. Pripomba – v zadnjem »Glasilu« je bilo napačno zapisano, da plemenski žrebec iz KL, 209 
Neapolitano Monteaura XIX, doslej še ni plemenil. Avtor prispevka se je za napako opravičil. 

 
Po razpravi je predsednik, Jože Turk članom, ki so svoje živali pripeljali na zrejni pregled oktobra lani, 
razdelil ocenjevalne liste ter zatrdil, da bodo tisti, ki jih na občni zbor ni bilo, dobili dokument po pošti. Člani 
so se v odmoru pred obiskom Kobilarne lotili prigrizka, ki ga je zanje pripravil izvršilni odbor.  
Občni zbor je bil zaključen z ogledom hlevov in nekaterih živali Kobilarne Lipica. 
  
 

Zapisnikar: Overovatelj: Overovatelj: 

Anastasija Lavrič Rajko Fabbro Žarko Kariž 
 


