
 
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS - PRO 2011 
Sobota, 5. 3. 2011, 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 predsednika ZRLS - PRO, Rajka Fabbra, nadalje pa je potekal po predvidenem 
dnevnem redu. 
 
Dnevni red občnega zbora 2011: 

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

dveh overoviteljev 
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 2010 
9. Imenovanje članov strokovnega sveta 
10. Program dela in financiranja za leto 2011 

• Program strokovnega dela 
• Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

11. Informacija o pripustni sezoni 2011 
12. Razno 

 
 
AD/1 
Predsednik ZRLS-PRO Rajko Fabbro opraviči direktorja kobilarne Lipica, Tomija Rumpfa, ki je bil 
povabljen na občni zbor in se ga ni mogel udeležiti zaradi drugih obveznosti. Besedo preda 
strokovnemu vodji KL in ZRLS, Janezu Rusu, ki v imenu direktorja in ostalih zaposlenih v Kobilarni 
pozdravi prisotne člane. Izpostavi pomen sodelovanja med KL in ZRLS - PRO. Pravi, da je skupaj 
bilo speljanih že precej projektov, naslednji je predviden v petek, 11. 3. v Stožicah, čakajo pa nas še 
druge skupne prireditve. Trdi, da se bo Kobilarna trudila, da bo sodelovanje še tesnejše. Cilj tega je 
prav tako skupen rejski program, ki je strokovno utemeljen. 
 
Rajko Fabbro vpraša, če ima kdo predlog za dopolnitev dnevnega reda, ki bi ga uvrstili pod točko 
razno. Predlogov ni. Z dvigom volilnih kartončkov se glasuje za sprejem dnevnega reda. Prisotni člani 
ZRLS-PRO soglasno potrdijo dnevni red. 
 
 
AD/2  
V delovna telesa občnega zbora so bili imenovani: 

• Delovno predsedstvo: Bogdan Ambrožič – predsednik, člana Darja Peharc in Fabio Gargolet 
• Verifikacijska komisija: Tone Bizjak, Klemen Turk 
• Zapisnikar: Maja Amon 
• Overovitelja zapisnika: Aleksander Ozmec, Janhar Jože 



 
 
AD/3 
Klemen Turk v imenu verifikacijske komisije poroča, da je od 143 članov prisotnih 48. Ker smo 
začetek občnega zbora prestavili za pol ure od predvidenega začetka, to je na 10:30, ugotovi, da je 
prisotna tretjina članov, zato je občni zbor sklepčen. 
 
 
AD/4 
Poročilo predsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem delu: 
Rajko Fabbro je z zadovoljstvom povedal, da se je letos finančno stanje v Združenju v primerjavi z 
lani popravilo. Kandidirali smo na več razpisov in na enem dobili nekaj sredstev, prav tako smo dobili 
denar iz temeljnega rejskega programa, bilo pa je tudi nekaj sponzorstev. Pove, da je na računu 
Združenja približno pet tisoč evrov, kar je dobra iztočnica za leto 2011. Poroča, da so bile v letu 2010 
izpeljane klasične prireditve in nekaj nastopov članov Združenja čez celotno leto. Izpostavi skupščino 
LIF, ki je potekala na Slovaškem v vročem vzdušju. Pravi, da je letos Združenje prvič nastopilo skupaj 
s Kobilarno Lipica kot celota, ki predstavlja skupno državo. Meni, so skupaj uspeli postaviti stvari 
nazaj. Pravi, da so nekateri začeli izkoriščati LIF za lastne interese. Rajko Fabbro zaključi, da je bilo 
lansko leto uspešno. 
 
 
AD/5 
Poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO: 
Strokovni vodja ZRLS - PRO, mag. Janez Rus svojem poročilu za leto 2010 pripomni, da je že 
vzpostavljen dober sistem pri izvajanju rejskega programa. Pregledi so organizirani tako, da je možno 
pregledati večje število živali in so njihove ocene relevantne. Janez Rus pripomni, da je bilo lansko 
leto pregledanih malo živali, v prihodnje pa jih pričakuje še manj. 
 
Pregled kobil: 2010 je bilo pregledanih devet kobil. Med njimi je bila ena ocenjena z manj kot 68 
točkami in je vpisana v evidenčno knjigo kobil, ostalih osem pa v rodovniško knjigo. Njihova 
poprečna skupna ocena je bila 69,89. Janez Rus pohvali pripravo kobil na zrejne preglede, ki se po 
njegovem mnenju izboljšuje. Zdi se mu pomembno, da je vsaka žival ocenjena, tudi če ne bo 
pripuščana. Sledi pregled statistike ocen od leta 2006 do 2010. 
 
Odbira žrebcev: Na zrejni pregled sta bila pripeljana dva žrebca, ki sta bila ocenjena z zadostno oceno 
za vpis v rodovniško knjigo. Janez Rus poziva rejce, da pripeljejo več žrebcev na ocenjevanje in opiše 
problematiko premajhne populacije. Meni, da je trenuten izbor plemenjakov dovolj velik za našo 
populacijo. 
J. Rus opozarja, da imamo sicer v populaciji konje zadovoljivih telesnih proporcev, vendar so težave v 
korektnosti hodov in fundamenta. Poziva rejce, naj za rejo uporabljajo samo zelo kvalitetne živali. 
 
Žrebeta: V letu 2010 je bilo ocenjenih 47 žrebet, od tega 21 ženskih in 26 moških. Lani je bilo 
ocenjenih manj žrebet kot prejšnja leta. J. Rus predstavi primerjavo ocen po posameznih lastnostih od 
leta 2006 do 2010. Meni, da se ocene izboljšujejo, opozarja pa na premalo korekten fundament in 
hode. 
Po pregledu potomcev po posameznih plemenjakih ugotavlja, da imamo nekaj perspektivnih  
plemenjakov primernih za večino kobil. 
 
Preizkus delovne sposobnosti: V rejskem programu je že od vsega začetka predviden preizkus delovne 
sposobnosti a se je začel izvajati šele v letu 2010. V Kobilarni Lipica se je izvedel v obliki testa, v 
Združenju pa v obliki izpita. Na izpit je bilo prijavljenih dvanajst kobil, dve sta izpadli zaradi šepanja. 
Povprečna ocena skupine je bila 7.213, kar ocenjuje J. Rus kot zelo zadovoljivo. J. Rus izreče posebno 
priznanje Žarku Karižu za sodelovanje pri testiranju mladih kobil v Kobilarni Lipica. 
  
 



AD/6 
Poročilo o finančnem poslovanju: 
Blagajničarka Dragica Štiblar Martinčič poda poročilo o finančnem poslovanju. V letu 2010 je bilo 
12.025,29 € prihodkov iz članarin, vpisnin, iz proračuna, donacij in zaračunanih storitev. V letu 2010 
je bilo odhodkov 8.660,74 €. Združenje je v letu 2010 poslovalo pozitivno. Trenutno stanje na TRR 
Združenja znaša 4.729,95 €, terjatve do kupcev ostajajo 360,00 € in terjatve za vstopni DDV 413,21€. 
 
 
AD/7 
Poročilo nadzornega odbora: 
Predsednik NO, Marko Avšič opozarja, da je nadzorni odbor dobil na vpogled potrebno 
dokumentacijo zelo pozno in sicer tik pred občnim zborom. Po razgovoru s predsednikom in 
računovodjo nadzorni odbor ugotavlja, da je poslovanje v skladu s predpisi in nanj nimajo pripomb. 
Marko Avšič opozori na novo zakonodajo o društvih, ki je precej rigorozna. Poziva člane izvršnega 
odbora, da vsako dejanje evidentirajo in se tako izognejo morebitnim nepotrebnim stroškom. Zahteva, 
da se nadzorni odbor predčasno oskrbi z vsemi potrebnimi podatki. 
 
 
AD/8 
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2010: 
Bogdan Ambrožič pozove prisotne člane, da podajo svoje pripombe na poročila predsednika, 
strokovnega sveta, finančnega poročila in poročila nadzornega odbora. Na omenjena poročila ni 
pripomb, zato Bogdan Ambrožič predlaga, da se izpelje glasovanje za sprejem vseh poročil hkrati. 
Predlog je soglasno sprejet z dvigom glasovalnih kartončkov. B. Ambrožič da na glasovanje poročilo 
predsednika, strokovnega sveta, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. 
 
Poročila in zaključni račun so bili z glasovanjem članov soglasno sprejeti. 
 
 
AD/9 
Imenovanje članov strokovnega sveta 
Janez Rus obvesti prisotne na občnem zboru, da je pripravljen rejski program za lipicanca, ki je skupni 
za celotno Slovenijo. Isti rejski program velja tako za Kobilarno Lipico kot za ZRLS - PRO. Objavljen 
je na spletni strani Kobilarne Lipica. Sestavljen je iz dveh delov. Za konje v Kobilarni Lipica velja 
samo glavni del, za ZRLS pa se vodi drugi del rodovniške knjige. J. Rus poudarja, da so kriteriji za 
vpis v rodovniško knjigo enaki za obe rejski organizaciji. Posledica naj bi bila le večja učinkovitost in 
jasno urejene relacije. Rejski program naj bi v bodoče izvajala skupna rejska komisija, ki jo sestavljajo 
vsaj trije člani. Dva iz KL in eden iz ZRLS - PRO. J Rus poudarja smiselnost skupnega strokovnega 
sveta za obe rejski organizaciji. Pove, da je Združenje do sedaj imelo šest članov v rejski komisiji. J. 
Rus seznani prisotne člane, da morajo v strokovnem svetu biti predstavniki drugih rejskih organizacij, 
Veterinarske in Biotehniške fakultete, predstavnik Konjeniške zveze in člani priznanih rejskih 
organizacij, KL in ZRLS. Izvršni odbor je predlagal Janeza Rusa, da predlaga člane za rejsko 
komisijo. Iz področja reje konj predlaga Klemena Turka, iz področja konjeništva pa Žarka Kariža. 
 
Jože Turk poda pripombo, da je potrebno najprej spremeniti statut Združenja, ki določa število članov, 
da lahko podamo predlog na glasovanje.  Rajko Fabbro razloži, da tega letos ni mogoče izvesti. Ker je 
potrebno letos vložiti vlogo za podaljšanje statusa rejske organizacije, predlaga predsednik R. Fabbro, 
da se na vlogo vpišejo dosedanji člani rejske komisije. Marko Avšič poda predlog, da se predlog o 
spremembi statuta pošlje članom Združenja in se ga nato na naslednjem občnem zboru potrdi. J. Rus 
predlaga, da se za podaljšanje statusa poda sedanjo komisijo, hkrati pa se v pogodbi s KL zapiše 
dejstvo o skupnem sestajanju strokovnega sveta. B. Ambrožič poda na glasovanje predlog, da do 
decembra ostanejo člani rejske komisije v isti sestavi do naslednjega občnega zbora pa se popravi 25. 
člen statuta tako, da se izbriše število članov. Predlog je soglasno potrjen. 
 
 



AD/10  
Program strokovnega sveta 
Janez Rus pouči prisotne člane glede označevanja konj. Predpisan način označevanja za vse kopitarje 
je označevanje s transponderjem - čipiranje. Težave so se pojavile z dodatnim označevanjem. J. Rus 
pojasnjuje, da se od lani naprej ni žigosalo konj. Trenutno se čaka na navodila VURS-a, pod katerimi 
pogoji je dovoljeno žigosanje konj ali pa izrecna prepoved tega načina označevanja. V nekaterih 
državah EU je žigosanje že prepovedano. Predsednik, R. Fabbro dodaja, da ima Združenje pravno 
formalno odločbo s stani Veterinarske uprave, ki prepoveduje Združenju žigosanje konj. Žig, ki ga je 
Združenje uporabljalo, je v lasti Združenja in se ga do nadaljnjega ne sme uporabljati. Tone Bizjak 
meni, da je možno transponder konju zamenjati, žig pa zelo težko. Jana Jašovič postavi vprašanje ali 
transponder lahko odpove. R. Fabbro ji razloži, da je transponder elektronski zapis, ki sicer lahko 
migrira po telesu in da je, če je pravilno vstavljen, zelo malo verjetno, da odpove. A. Hosta pove, da je 
od VURS-a prejel dopis, ki mu dovoljuje žigosanje. R. Fabbro doda, da bo na VURS poslal poziv za 
tolmačenje omenjenega dopisa glede žigosanja. 
 
J. Rus razloži, da je lansko leto bil izveden prenos podatkov ZRLS - PRO in Kobilarne Lipica v novi 
informacijski sistem za vodenje centralnega registra kopitarjev. Nov informacijski sistem naj bi bil 
skupen za vse rejske organizacije kopitarjev v Sloveniji. Poroča, da je trenutno v teku kreiranje izgleda 
internetne strani v sodelovanju z ostalimi rejskimi organizacijami. V novem informacijskem sistemu 
bodo podatki na vpogled rejcem in rejskim organizacijam. J. Rus naproša rejce, da sporočajo samo 
točne podatke, ker bo informacijski sistem povezan s centralnim registrom prebivalcev v Sloveniji. J. 
Rus pove, da se bodo v najkrajšem možnem času izdelala potrdila o poreklu konj, ki so zaradi 
pomanjkanja časa bila odložena. 
 
 
Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 
Darja Peharc poroča, da je program sodelovanja na prireditvah odvisen predvsem od financiranja iz 
javnih sredstev, razpisov pa je vsako leto manj. Sredstva je vedno težje dobiti in vedno več časa in 
dela zahtevajo razpisi. Denar od razpisov javnih sredstev navadno pride zelo pozno, ko so projekti že 
izpeljani. D. Peharc omeni, da je Združenje v letu 2010 dobilo sredstva od Veterinarske fakultete za 
izvajanje temeljnega rejskega programa v višini 1.400€. 
 
D. Peharc predstavi program prireditev za leto 2011. Začetek bo 11. marca v ŠCR Stožice v Ljubljani. 
Glede Dneva lipicanca pove, da se dogovarja z Konjeniškim klubom Rakičan o izpeljavi prireditve pri 
njih. V dogovoru z njimi je predlagala, da naj bi Združenju krili stroške transporta konj, vendar še ni 
dobila njihovega odgovora. V planu j izpeljava izobraževanja, ki bo verjetno na Brdu pri Kranju v 
mesecu aprilu. Združenje bo gostovalo na že ustaljenih prireditvah, kot so Pikin festival v Celju, na 
Lentu v Mariboru, dnevih Kobilarne Lipica. D. Peharc dodaja, da bodo po že ustaljenem redu potekali 
tudi zrejni pregledi in testi delovnih sposobnosti konj. 
 
 
AD/11 
Pripustna sezona 2011 
 J. Rus poroča, da je nabor plemenskih žrebcev v lasti rejcev Združenja velik. Število pripustov iz leta 
v leto pada in leta 2011 sam pričakuje še manjše število pripustov kot lani. J. Rus pove, da bo letos KL 
zagotovila enega plemenjaka pri A. Hosti, sprašuje pa, če je smiselno za pripust dati še enega. Za 
odgovor poda predlog, da pošlje KL dopis rejcem, naj odgovorijo o številu načrtovanih pripustov. R. 
Fabbro poziva rejce, da javijo Združenju število načrtovanih pripustov. Predlaga, da se poziv objavi na 
internetni strani. B. Ambrožič dodaja, da naj rejci navedejo še ime in številko kobile, da se preveri 
sorodstvo z žrebci, ki so na razpolago. B. Ambrožič sprašuje strokovnega vodjo o možnosti pripusta v 
Kobilarni Lipica. J. Rus odgovori z ne. Tone Bizjak izpostavi problem glede pripustov, ki niso bili 
izpeljani v skladu z rejskim programom. R. Fabbro poziva rejce, da se v primeru dvomljivih 
informacij o nepravilnih pripustih obrnejo nanj s celotnimi podrobnostmi. Tako se bo lahko težava 
razčistila. R. Fabbro dodaja, da tisti, ki imajo licencirane žrebce, lahko pripuščajo le v primeru, da 
imajo dokazano registrirano pripustno postajo. 



 
Matjaž Falkner poda pripombo strokovnemu svetu glede števila pripustov. Meni, da je upad pripustov 
logičen, saj je vedno težje prodati žrebeta in konje. Združenje poziva, naj se nekaj naredi, da se bodo 
konji lažje prodajali. 
 
 
AD/12 
Razno 
 
Igor Rehar predstavi projekt »Razvitje prapora«. Meni, da je ob 20-letnici Združenja prava priložnost, 
da Združenje dobi svoj prapor, ki ga do sedaj še ni imelo. Predstavi pomen prapora, njegovo uporabo 
in na video projekciji njegov okvirni izgled. Tone Bizjak omeni, da mora sam prapor pokriti stroške 
njegove izdelave s prodajo žebljičkov in trakov. Vsi prisotni člani se strinjajo z nakupom žebljičkov v 
višini zneska 30 € za vsak žebljiček. Nekateri so opozorijo na ceno izdelave prapora, ki je lahko 
varljiva. V predračunu je potrebno cenovno točno predeliti vse dele celotnega prapora. B. Ambrožič 
omeni, da je oblikovanje prapora prevzel Igor Rehar, kar je znižalo stroške izdelave prapora. Igor 
Rehar pove, da je predračun za celotni prapor približno 2.500 €, kar bi se s prodajo žebljičkov in 
trakov lahko pokrilo. B. Ambrožič da na glasovanje predlog o začetku izpeljave projekta. Predlog je s 
strani prisotnih članov soglasno sprejet. 
 
Član Rafko Kadunc predlaga, da se za skupino jahačev, ki sodelujejo na prireditvah, nameni nekaj 
sredstev za pokritje stroškov. R Fabbro razloži, da je direktor KL pristal na pogajanja, da se skupini, ki 
bo nastopila v Stožicah povrne nekaj stroškov. 
 
Andrej Hosta postavi vprašanje, kako lahko rejci sami odčitajo elektronski zapis na transponderju, da 
bi lahko identificirali konja. J. Rus in K. Turk odgovorita, da je možno naročiti čitalce transponderjev 
na Veterinarski fakulteti. J. Rus še dodaja, da je za vse informacije v zvezi z rejo konj vedno na voljo 
za vse rejce. 
 
A. Ozmec izpostavi težavo glede ažurnosti internetne strani ZRLS. Rajko Fabbro razloži, da za 
urejanje internetne strani nobeden ne dobi plačila, to je prostovoljno delo v okviru zmožnosti članov in 
dodaja, da je dobrodošla vsaka pomoč, da bi se stvari izboljšale. 
A. Ozmec poda pripombo, zakaj se pri pogajanju s KK Rakičan glede Dneva lipicanca zahteva 
povrnitev stroškov, če lani v Lipici niso nobenemu povrnili stroškov prevoza. D. Peharc odgovarja, da 
je to le začetek pogajanja in se čakamo njihov odziv. 
 
 
Občni zbor se zaključi ob 13:30. 
 
 
Po končanem občnem zboru je sledilo kosilo in ogled Kobilarne Lipica. 
 
 
 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Maja Amon Aleksander Ozmec Janhar Jože 

 
 
 


