
 
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS - PRO 2010 
Sobota, 27. 2. 2010, Hotel Maestoso, Lipica 

 
 
Pričetek občnega zbora je bil predviden ob 10. uri. Ker je bilo prisotnih premalo članov ZRLS - PRO, je bil 
začetek občnega zbora prestavljen za pol ure, kot to predvideva statut. Občni zbor se je začel ob 10.30 s 
pozdravom podpredsednika ZRLS - PRO, Rajka Fabbra. Predstavil je dnevni red občnega zbora. 
 
Dnevni red občnega zbora 2010: 

1. Otvoritev občnega zbora  
2. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 

dveh overovateljev 
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora  
4. Poročilo podpredsednika 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 ter zaključnega računa za leto 2009 
9. Volitve: 

• predstavitev kandidata/ov za predsednika ZRLS – PRO 
• glasovanje 
• predlogi za kandidate v ostale organe ZRLS – PRO 
• glasovanje 

10. Program dela in financiranja za leto 2010 
• Program strokovnega dela 
• Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

11. Predstavitev novega registra lipicancev 
12. Informacija o pripustni sezoni 2010 
13. Razno 

 
 
AD/1 
R. Fabbro preda besedo Igorju Trebcu, predsedniku sveta Kobilarne Lipica, ki v imenu Kobilarne pozdravi 
udeležence občnega zbora. Poudari pomembnost letošnjega leta kot 430. obletnico Kobilarne Lipica. »Kobilarna 
je kot naša dediščina vez med ljudmi, lipicanci in prostorom skozi čas 430 let,« je dejal . Omeni zamenjavo 
vodstva KL v drugi polovici leta 2009. Novo vodstvo se zaveda, da je Kobilarna Lipica največji slovenski 
kulturni spomenik in hkrati edini, ki je zavarovan z zakonom, torej mu daje država velik pomen. V Kobilarni 
želijo dosledno izvajati Zakon o Kobilarni Lipica in veliko pozornost posvetiti reji konj v skladu s pravili stroke. 
Poudari, da se v Kobilarni zavedajo, da so na področju konjeništva, ki predstavlja del reje, ostali precej zadaj. 
Menijo, da je v ZRLS - PRO več konjeniškega znanja kot v Kobilarni. Na tem področju želijo vlagati več v 
profesionalizem in izobraževanje kadrov, ki so že na razpolago. Dodaja še, da pri tem misli tudi na člane ZRLS - 
PRO in da konkretni pogovori o sodelovanju že potekajo. Omeni finančno krizo, ki se pozna na področju 
financiranja in dodaja, da bo precej sredstev namenjenih izobraževanju na področju konjeništva, tako v reji kot 
športu. 
 
 
AD/2  
V delovna telesa občnega zbora so bili imenovani: 

• Delovno predsedstvo: Rajko Fabbro – predsednik, člana Darja Peharc, Janez Rus 
• Verifikacijska komisija: Boštjan Brinjovc, Andrej Oberstar 
• Zapisnikar: Maja Amon 
• Overovatelja zapisnika: Igor Rehar in Žarko Kariž 



 
AD/3   
Verifikacijska komisija poroča, da je prisotnih 59 članov in ugotovi, da je občni zbor sklepčen. 
 
 
AD/4   
Poročilo podpredsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem delu: Podpredsednik Združenja, R. Fabbro poroča 
o dogodkih in aktivnostih v preteklem letu. Zahvali se vsem članom, ki so sodelovali na prireditvah. Kronološko 
našteje in opiše prireditve in dogodke, na katerih so Združenje oz. njegovi člani sodelovali: udeležba skupščine 
LIF 2009 v aprilu, Dan lipicanca na Brdu pri Kranju v maju, predstavitev jahačev in vpreg v Bregah pri Krškem, 
sodelovanje na konjeniškem sejmu Saeta Equina v Ljubljani, pokalna tekma v vpregah, predstavitev jahačev na 
Pikinem festivalu v Velenju, zrejni pregledi 2009 v KL in Kobilarni Hosta, sodelovanje na Odprtih vratih KL z 
vpregami in jahači ter udeležba na različnih manjših prireditvah. Omeni poziv ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, naj Združenje predlaga člane, ki bodo nagrajeni za uspešno delo pri reji konj pasme Lipicanec. 
Pripomni, da bodo poskušali vsako leto predlagati druge člane. Na koncu poročila še doda, da je ZRLS - PRO 
dobilo v uporabo prostor v Lipici, za kar sta zaslužna Igor Rehar in Anastasija Lavrič. Tako bodo rešene težave z 
arhivom, ki bo odslej shranjen na enem mestu.  
 
  
AD/5  
Poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO: Strokovni vodja ZRLS - PRO, mag. Janez Rus poda poročilo o 
izvedbi programa strokovnih nalog v letu 2009. Ocenjuje, da je delo potekalo na ustaljen način in da je bila 
organizacija zrejnih pregledov odlična. Meni, da je bila lanska bera zelo dobra, še posebej pri plemenjakih in 
opaža pozitiven premik glede na prejšnja leta. Z vizualno prezentacijo predstavi število ocenjenih živali ter 
njihove ocene in njihovo primerjavo s prejšnjimi leti (od 2005 dalje). 
Kobile: letos je bilo ocenjenih 22 kobil, med njimi jih je bilo za pleme odbranih 18. Opaža pozitiven trend, 
vendar ga je težko statistično dokazati zaradi majhnega števila kobil. 
Največje težave se pojavljajo pri fundamentu (noge in stoja) in posledično korektnosti hodov. Ocene kobil so 
bile povprečne (ocena dobro). 
Žrebci: Letos so bili kar štirje žrebci ocenjeni nad 75 točk in bili izbrani za pleme. To je zelo veliko, saj je v 
zadnjih petih letih (2005 - 2009) bilo od 26 ocenjenih za pleme odbranih le sedem žrebcev. Tudi pri žrebcih so 
ocenjevalci dali nizke ocene predvsem za noge in korektnost hodov. 
Žrebeta: V letu 2009 je bilo ocenjenih 66 žrebet. V zadnjih letih opaža, da je ocenjenih več moških kot ženskih 
žrebet. Žrebičke so v povprečju višje ocenjene od žrebčkov predvsem za trup, fundament in izdatnost hodov.  
Predstavi povprečne ocene ter število ocenjenih potomcev posameznih žrebcev. Izpostavi žrebca 973 
Neapolitano Capriola XIV, ki je dal zelo kvalitetne potomce a odslej ne bo več plemenil.  
J. Rus je bil zadovoljen z dobrimi pogoji za ocenjevanje živali. Prostor za ocenjevanje je bil primeren, v zadnjih 
letih pa opaža tudi napredek v pripravljenosti živali za predstavitev in vodenje na roki.  
 
 
AD/6  
Poročilo o finančnem poslovanju: članica Maja Finec po pooblastilu blagajničarke Božene Škabar poda 
poročilo o finančnem poslovanju. V letu 2009 je bilo 6.892,00 € prihodkov iz članarin,  vpisnin, iz proračuna, 
sponzorstva, donacij,…V letu 2009 je bilo odhodkov 15.188,00 €. Združenje je v letu 2009 poslovalo negativno. 
Trenutno stanje na TRR Združenja znaša 2.916 €.  
 
 
AD/7  
Poročilo nadzornega odbora: predsednik NO, Marko Avšič poroča, da so člani nadzornega odbora pregledali 
finance v preteklem letu in niso opazili nepravilnosti. Finančno stanje je bilo vodeno korektno. 
 
 
AD/8  
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2009: 

• Podpredsednik Združenja, R. Fabbro razloži, zakaj je v letu 2009 negativna bilanca. Pove, da so bili 
poravnani tudi računi za pretekla leta in da so sredstva, ki so bila dodeljena konec leta, že porabljena za 
nekatere stroške predvidene za leto 2010. Izpostavi dejstvo, da se nekateri viri financiranja ukinjajo 
(ukinili so se nekateri razpisi iz proračuna). Meni, da bo potrebno razmisliti o alternativnih virih 
financiranja in poziva vse člane Združenja, da sodelujejo pri pridobivanju finančnih sredstev. 



• J. Turk pripomni, da vidi težavo v finančni situaciji. Meni, da so realne možnosti Združenja okrog 4.500 
€, v prejšnjih letih je bilo okrog 6.000 € letno pridobljenih iz razpisov in če tega denarja ne bo, bo 
Združenje lahko opravilo le najosnovnejše naloge. 

• R Fabbro doda, da so še rezerve, kjer se da prihraniti sredstva. Pove, da se bo znižalo stroške 
računovodstva in da bo Združenje opravilo le zrejne preglede in preizkuse delovnih sposobnosti, če 
finančno stanje ne bo dopuščalo drugih aktivnosti. 

• M. Pohar pripomne, da je treba kandidirati na razpisih in izdelati ustrezne programe, ker država 
namenja denar za delovanje takšnih organizacij iz dveh virov (za društva in prireditve). 

• Tajnica Združenja, Darja Peharc pojasni predvidene možnosti financiranja za naprej. Finančna sredstva 
naj bi prišla iz članarin, državnih razpisov Agencije Republike Slovenije za razvoj kmetijskih trgov in 
podeželja za financiranje društev in razpisov Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo. Pove, 
da bomo poskušali tržiti intelektualne in materialne sposobnosti Združenja, saj se izobraževanja lahko 
financirajo iz državnega proračuna. Meni, da imamo kot društvo v javnem interesu več pravic kot druga 
društva. Poziva člane Združenja, da aktivirajo svoje občine, da namenijo Združenju nekaj sredstev iz 
občinskega proračuna. Predlaga, da se organizira skupina, ki bo delala le na financiranju ZRLS - PRO. 

• Š. Dežman predlaga, naj na občine apelira izvršilni odbor Združenja. J. Turk meni, naj pri iskanju 
finančnih sredstev sodelujejo vsi člani, ne samo izvršilni odbor. 

• J. Rus pripomni, da država namenja  nekaj sredstev za delo rejskih organizacij za izvajanje rejskih 
programov iz razpisov, ki delno financirajo projekte. Podpira idejo, naj se člani Združenja organizirajo 
v skupino za pridobivanje finančnih sredstev. 

• J. Turk meni, da se mora Združenje uvrstiti na spisek DURS-a, da dobi sredstva iz naslova dohodnine. 
 
Poročila in zaključni račun so bili z glasovanjem članov sprejeti. 
 
Razrešitev članov izvršnega odbora (IO): Večina članov je z dvigom volilnih kartončkov razrešila IO. 
 
 
AD/9  
Volitve:  
R Fabbro pove, da je edini, ki je oddal kandidaturo za predsednika Združenja, kar se mu ne zdi prav.  Predstavi 
program dela in cilje za nadaljnje delo. 
Pove, da je dolžnost Združenja v prvi vrsti izvajanje nalog rejskih organizacij ter prebere 5. člen statuta ZRLS - 
PRO, ki govori o nalogah Združenja. Poudari, da imajo člani Združenja pravice in dolžnosti. Kot predsednik kot 
glavni cilj Združenja vidi, da je članstvo zadovoljno. Izpostavi pomen ekipnega dela. Na področju mednarodnega 
sodelovanja vidi omejeno vlogo ZRLS - PRO zaradi slabe organizacije. V okviru izvršilnega odbora ZRLS - 
PRO predlaga, naj se sestavi ekipa, ki bo delovala v LIF-u in spremljala njegovo delovanje skozi vse leto. Glede 
aktivnosti Združenja meni, da jih je dovolj in jih nima smisla širiti, ampak samo ohraniti raven iz preteklih let. 
 
Člani so z glasovanjem (ZA: vsi prisotni) potrdili kandidata R. Fabbra za predsednika ZRLS - PRO za 
mandat štirih let. 
 
Predlagani kandidati za ostale organe ZRLS-PRO so se pred glasovanjem na kratko predstavili: 
 
Predlagani kandidati za izvršilni odbor: 

1. Darja Peharc, tajnica 
2. Dragica Štiblar Martinčič 
3. Anastasija Lavrič 
4. Maja Amon 
5. Žarko Kariž 
6. Andrej Hosta 
7. Klemen Turk 
8. Fabio Gergolet 
9. Igor Rehar 
10. Bogdan Ambrožič 
11. Rajko Fabbro , predsednik ZRLS – PRO 
12. Janez Rus , predsednik strokovnega sveta ZRLS – PRO in po funkciji član IO 

 
Člani Združenja so z glasovanjem soglasno potrdili člane izvršilnega odbora. 
 
 



Predlagani kandidati za častno razsodišče: 
1. Andrej Oberstar 
2. Ciril Pohar 
3. France Pirnat 

 
Člani Združenja so z glasovanjem soglasno potrdili člane častnega razsodišča. 
 
Predlagani kandidati za nadzorni odbor: 

1. Marko Avšič 
2. Franc Jelušič 
3. Jana Jašović 

 
Člani Združenja so z glasovanjem soglasno potrdili člane nadzornega odbora. 
 
 
AD/10  
Program dela in financiranja za leto 2010 
 
Program strokovnega dela: J. Rus predvideva, da se bo izvajala registracija, identifikacija in odbira plemenskih 
živali  po enakem sistemu kot lani. Prav tako sodelovanje članov pri ocenjevanju. Razloži nekaj novosti, kar se 
tiče preizkusa delovne sposobnosti (PDS). Pri tem omenja sodelovanje s Kobilarno Lipica, ki lahko pomaga na 
veliko področjih. PDS za žrebce se bo izvajal v Lipici v skladu z rejskim programom. Za kobile sta možni dve 
obliki PDS. Opravi se lahko v obliki testa ali izpita. Slednje je lažje izvedljivo a manj zanesljivo.  Predvideva, da 
bo PDS za kobile potekal kot enodnevni preizkus v Lipici v okviru zrejnega pregleda. Poziva rejce, da razmislijo 
o preizkusu in pripeljejo čim več kobil, tudi starejše. Pove, da si strokovni svet prizadeva intenzivirati aktivnosti 
pri delu sekcij za vprege in jahanja. Meni, da so rezultati na tekmovanjih pomembni za nadaljnjo rejo.  
 Jano Jašović zanima, kako se bo izvedel PDS za žrebce. J.Rus predvideva, da bo KL omogočila 100 
dnevno namestitev žrebcev po neekonomski ceni. Na teste naj bi se pripeljalo le žrebce, ki imajo dovolj visoke 
ocene za plemenjaka. J. Turk poziva rejce, da se udeležijo PDS in dodaja, da bo tudi ZRLS – PRO v bodoče 
moralo opravljati PDS, kar druge rejske organizacije že počnejo. 
 
Program sodelovanja na prireditvah: 

• R. Fabbro predstavi prireditve, na katerih naj bi Združenje v letu 2010 sodelovalo. Na 430. obletnici 
Kobilarne Lipica, ki bo 6. maja, se bodo predstavili člani Združenja s kvadriljo pod vodstvom Ž. Kariža 
in vpregami pod vodstvom K. Turka. Dan lipicanca bo letos Združenje priredilo v Lipici. Upa na čim 
večjo udeležbo članov Združenja na tekmah, predstavitvah in drugih prireditvah.  

• D. Peharc pove, da je finančni program za leto 2010 predstavila že pri razpravi o zaključnem računu. 
• A. Lavrič pove, da bo prevzela urejanje spletne strani in glasila  Združenja. Dodaja, da so bile pred 

kratkim težave s strežnikom in da bo Združenje dobilo novega. Pravi, da bodo na internetni strani kot 
doslej redno objavljeni zapisniki sej, vabila, fotografije in drugi prispevki. Poziva člane, da pošljejo 
svoje članke, objave, vabila članov in drugih organizacij na spletni naslov Združenja za objavo na 
spletni strani. Predvideva, da naj bi glasilo  Združenja izhajalo 1 do 2 krat letno. Prosi člane, da pošljejo 
članke za objavo tudi za glasilo. 

• J. Jašović pripomni, da bi morala biti spletna stran prevedena vsaj v en tuji jezik (angleščina, nemščina). 
A. Lavrič ji odgovori, da so osnovni podatki že prevedeni v nemščino in da se bo skušalo urediti še 
angleški prevod. 

• Martinčič pove, da slike, ki jih je poslal za objavo, na spletni strani niso bile objavljene. A. Oberstar 
razloži, da je bil razlog težava s strežnikom in pomanjkanje časa, nekatere slike pa so se podvajale z že 
objavljenimi. 

  
 
AD/11  
Predstavitev novega registra lipicancev: 
J. Rus pojasni, da je KL prevzela nov informacijski sistem, ki se že uporablja v ostalih rejskih organizacijah. 
Razloži, da je zamuda z izdajanjem dokumentov v zadnjem času nastala zaradi obsežnega dela z vnašanjem 
podatkov v nov informacijski sistem. Pravi, da naj bi dostop do nekaterih podatkov v informacijskem sistemu 
imeli tudi rejci. Predvideno je, da bodo lahko rejci sami prijavljali žrebitve in pripuste. Dejal je, da bo objavljena 
tudi predstavitev plemenskih žrebcev za pripust. 
 
 



AD/13 
Razno: 

• K. Turk omeni dejstvo, da se lipicanskih konj ne žigosa več in meni, da bi Združenje lahko pripomoglo 
k ponovni uvedbi žigosanja. R. Fabbro predlaga, naj strokovni svet izoblikuje mnenje glede žigosanja, 
ki ga bo izvršilni odbor sprejel, kar bo veljalo kot mnenje Združenja.  J. Rus meni, da bi bilo bolje, da 
rejci sami izrazijo svoje mnenje o žigosanju, kar bo veljalo za mnenje Združenja. Pove še svoje osebno 
mnenje o žigosanju - od izvedbe žigosanja je odvisno, kako stresno je to za žrebeta. Več članov meni, 
da žigosanje ne predstavlja hudega stresa za žrebeta. Po razpravi so prisotni člani z glasovanjem izrazili 
svoje mnenje. Za žigosanje je glasovala večina prisotnih, proti nobeden in eden vzdržan. Strokovni svet 
bo na podlagi glasovanja sestavil mnenje Združenja. 

• Š. Dežman postavi vprašanje, kako lahko dobi informacije o sorodstveni vezi med plemenskimi 
kobilami in pripustnimi žrebci. J. Rus razloži, da vseh podatkov ni možno dobiti na internetu, vendar bi 
lahko objavili, kateri pari niso sprejemljivi. Pove, da po pravilniku v treh generacijah kobila in žrebec 
ne smeta imeti skupnega prednika. J. Jašović predlaga, da se rodovnike žrebcev, ki to sezono plemenijo, 
objavi na spletni strani Združenja. 

• Predstavnica Biotehniške fakultete pove, da se za strokovno pomoč lahko rejci lipicancev obrnejo na 
njih in dr. Potočnika in omeni, da se na testni pripustni postaji na Krumperku nahaja žrebec pripeljan iz 
Italije, ki bo na voljo za pripust kobil lipicanske pasme. Članom Združenja razdeli slikovno gradivo s 
podatki o žrebcu. 

• R. Fabbro predlaga povišanje članarine za leto 2011. Za povišanje članarine glasuje 39 članov, proti 16, 
vzdržani 4. Predlog je bil sprejet. Š. Dežman meni, da bi moral biti predlog za povišanje članarine na 
dnevnem redu občnega zbora za tekoče leto. R. Fabbro razloži, da bo predlog o povišanju članarine, v 
kolikor se kdo z njim ne strinja, obravnavan šele na naslednjem občnem zboru. 

 
Po končanem občnem zboru sledi ogled in predstavitev lipiških plemenjakov, ki bodo v letu 2010 na voljo za 
kobile članov Združenja in turistični ogled Kobilarne Lipica.  
 
 
 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Maja Amon Igor Rehar Žarko Kariž 

 
 
 


