
 
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS - PRO 
Sobota, 3. 3. 2012, 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.  
 
Na letošnjem občnem zboru so bili prisotni tudi predstavniki medijev, med drugim TV Maribor, ki je 
posnela prispevek o dvajsetletnici Združenja za oddajo »Ljudje in zemlja«. 
 
 
Dnevni red občnega zbora 2012: 

1. Otvoritev občnega zbora  

2. Imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overoviteljev 

3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora  

4. Poročilo predsednika, strokovnega sveta in blagajnika ZRLS - PRO za preteklo leto 

5. Poročilo nadzornega odbora 

6. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2011 

7. Glasovanje o spremembi statuta 

8. Program dela in financiranja za leto 2012 

- Program strokovnega dela 

- Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

9. Informacija o pripustni sezoni 2012 

10. Predstavitev in svečano razvitje praporja 

11. Podelitev priznanj 

12. Razno 

 
 
AD/1 
Občni zbor se je začel ob 10.30 s pozdravom predsednika ZRLS - PRO, Rajka Fabbra, in minuto 
molka za nedavno preminulima članoma Združenja, g. Čermeljem in g. Pirnatom, nadalje pa je potekal 
po predvidenem dnevnem redu. 
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  
Rajko Fabbro predlaga člane za potrditev v delovna telesa. Imenovani so bili: 

• Delovno predsedstvo: Bogdan Ambrožič – predsednik, člana Darja Peharc in Igor Rehar 



• Verifikacijska komisija: Klemen Turk - predsednik, člana Žarko Kariž, Janja Martinčič 
• Zapisnikar: Darja Peharc 
• Overovitelja zapisnika: Dragica Štiblar, Milan Pohar 

 
 
AD/3 
Klemen Turk v imenu verifikacijske komisije poroča, da je komisija pregledala seznam članov in sicer 
je bilo od 88 aktivnih članov prisotnih 42, to je več kot ena tretjina, zato je občni zbor sklepčen. 
Priloženo je pisno poročilo verifikacijske komisije. 
 
 
AD/4 
Poročilo predsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem delu: 
Rajko Fabbro je z zadovoljstvom povedal, da letos finančno stanje v Združenju še vedno omogoča 
izvedbo temeljnih vsakoletnih aktivnosti, saj se je v primerjavi z lanskim letom celo nekoliko 
izboljšalo. V kolikor bodo objavljeni primerni razpisi, bomo na njih kandidirali za pridobitev dodatnih 
sredstev. Prav tako pričakujemo tudi sredstva iz temeljnega rejskega programa, ki smo jih pridobili 
tudi v preteklem letu. Pri pridobivanju sredstev sta se posebej potrudili Darja Peharc in Anastasija 
Lavrič. Število sponzorjev sicer upada, vendar smo kljub temu uspeli pridobiti nekaj sredstev tudi iz 
teh virov, kot tudi iz naslova plačila udeležbe ZRLS na prireditvi »Lipica v Ljubljani«, ki ga je 
nakazala Kobilarna Lipica. Pove, da je na računu Združenja približno devet tisoč evrov, kar je dobra 
iztočnica za leto 2012. Poroča, da so bile v letu 2011 izpeljane klasične prireditve in nekaj nastopov 
članov Združenja čez celotno leto, najpomembnejši so bili na zgoraj omenjeni prireditvi, kjer je 
nastopala promocijska kvadrilja, vozniki vpreg in Kobilarna Hosta. Izpostavi skupščino LIF, ki je 
tokrat potekala v Kobilarni Lipica. Izpostavi dobro sodelovanje s Kobilarno Lipica, ki se še vedno 
izboljšuje, za kar gre nedvomno zasluga sedanjemu vodstvu Kobilarne. Rajko Fabbro zaključi, da je 
bilo lansko leto uspešno. 
 
Poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO: 
Strokovni vodja ZRLS - PRO, mag. Janez Rus v svojem poročilu za leto 2011 pove: 
V letu 2011 smo v reji lipicanca v Sloveniji na organizacijskem in izvedbenem nivoju dosegli zelo 
pomembne premike. Kobilarna Lipica kot rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo in 
ZRLS kot priznana rejska organizacija sta s potrditvijo enotnega rejskega programa za pasmo 
lipicanski konj vzpostavila še tesnejše sodelovanje kot doslej. Zelo pomembno je enoten tudi 
selekcijski program. V delo ocenjevalnih komisij je namreč tudi za populacijo živali v Kobilarni 
Lipica vključen predstavnik ZRLS, kar bo še bolj poenotilo ocenjevalne kriterije in zanesljivo 
prispevalo k nadaljnjemu napredku naše reje lipicanca. Ker gre za enoten rejski program, so v poročilu 
o izvedbi strokovnih nalog rejskega – selekcijskega programa predstavljeni tudi podatki o populaciji 
Kobilarne Lipica. 
 
Zrejni pregledi za živali ZRLS so bili izvedeni tako, kot je že v navadi in na dveh preglednih mestih, 
22. In 23. 10. 2011 v Lipici in 16. 11. 2011 pri Hosti v Selah pri Šentjerneju. 
 
Identifikacijsko registracijski pregled žrebet: 

- Kobilarna Lipica - Registriranih in ocenjenih in je bilo 27 žrebet – 16 moških in 11 ženskih. 
- ZRLS - Registriranih je bilo 44 žrebet – 26 moških in 17 ženskih, od teh tri starejša (rejec iz 

GBR). Ocenjenih je bilo 34 žrebet. Povprečna ocena je bila 34, 97 točk in je precej slabša od 
ocen v preteklih letih – v letu 2010 na primer je bila povprečna ocena 36,14. Rezultat je torej 
zaskrbljujoč. V največji meri je posledica slabih razmer na trgu in posledično nizkih cen konj 
vseh kategorij. Očitno je, da odločitev za pripust kobil ni v enaki meri kot prej posledica 
razmisleka o možnostih prodaje zrejenih živali temveč nanjo bolj vplivajo drugi – osebni 
razlogi. V takih razmerah tudi pri drugih pasmah opažamo zmanjševanje število pripuščenih 
kobil in obenem slabšo kvaliteto le teh.  

 
Odbira in vpis plemenskih živali v rodovniško knjigo 



- Odbira ženskih živali - Ocenjenih je bilo 17 kobil - 7 v KL in 10 v rejskem centru Hosta. 15 
kobil je bilo ocenjenih z oceno 68 ali več točk in odbranih za pleme. Povprečna ocena je bila 
70,39 točk, povprečna ocena kobil priznanih za pleme pa 71,23 točk. 

- Odbira moških živali - Ocenjenih je bilo 8 žrebcev - 5 v KL in 3 v rejskem centru Hosta. Od 
teh je bil eden ocenjen z oceno 75, za pleme pa ni bil priznan nobeden. 

 
- Izvajanje preizkusov delovne sposobnosti  

Izvedeni so bili trije preizkusi delovne sposobnosti:  
• Preizkus delovne sposobnosti mladih kobil 
• Preizkus delovne sposobnosti mladih žrebcev 
• Izpit delovne sposobnosti za kobile ZRLS 

 
Preizkus delovne sposobnosti mladih kobil 
V Kobilarni Lipica je bilo v preizkus vključenih 9 mladih kobil letnika 2007. Preizkus delovne 
sposobnosti je opravilo vseh devet vključenih živali s povprečno oceno 7,369.  
 
Preizkus delovne sposobnosti mladih žrebcev 
V preizkus je bilo od 11 mladih žrebcev letnika 2007 vključenih 10. Preizkus delovne 
sposobnosti je opravilo osem mladih žrebcev s povprečno oceno 7,319.  
 
Izpit delovne sposobnosti za kobile ZRLS je bil izveden v Kobilarni Lipica 22. 10. 2011. V 
preizkus sta bili prijavljeni dve živali in sta izpit opravili z zadovoljivo oceno. 

 
Po poročilu, ki ga je podal strokovni vodja se je k razpravi priglasil Jože Turk. Predlagal je, naj se v 
bodoče resno razmisli o uvedbi obveznega opravljanja izpita delovne sposobnosti za kobile ZRLS. To 
bi bilo pomembno iz več razlogov, ki bi na koncu tudi pozitivno vplivali na eventualno višjo vrednoat 
živali, ki jih rejci želijo prodati. Obenem bi spodbudilo rejce k bolj zavzetemu in strokovnemu delu s 
svojimi živalmi, saj je pomembna predvsem njihova uporabnost, zato je enoten strokoven pristop k 
šolanju živali ključnega pomena. S tem se je strinjal tudi strokovni vodja. 
 
Poročilo o finančnem poslovanju: 
Blagajničarka Dragica Štiblar poda poročilo o finančnem poslovanju.  
 
 
 
Predsednik delovnega predsedstva, B. Ambrožič, predlaga, da nekaj besed o sodelovanju z 
Združenjem in načrtih za v bodoče predstavita tudi dekan Veterinarske fakultete, dr. Marjan Kosec in 
direktor Kobilarne Lipica, g. Tomi Rumpf, ki se kot posebej povabljena udeležujeta občnega zbora. 
V nagovoru direktor KL posebej izpostavi odlično sodelovanje KL z ZRLS in pri tem posebej pohvali 
profesionalnost nastopajočih v Stožicah in strokovno pomoč posameznih članov ZRLS pri nekaterih 
strokovnih nalogah, ki jih izvaja Kobilarna. Vse člane povabi, naj se v čim večjem številu udeležujejo 
raznih aktivnosti, športnih prvenstev in prireditev, ki jih bo letos organizirala Kobilarna. Ta bo tudi 
letos veliko pozornosti posvečala usposabljanju in šolanju voznikov vpreg in jahačev ter izvedla 
nekatera druga izobraževanja in tečaje, ki bodo gotovo zanimivi tudi za širše članstvo Združenja. Na 
koncu pove, da so člani ZRLS kadarkoli dobrodošli v KL. 
 
 
AD/5 
Poročilo nadzornega odbora: 
Nadzorni odbor v sestavi Jana Jašović, Franc Jelušič ter Marko Avšič – predsednik je skupaj z 
računovodkinjo Boženo Škabar in na podlagi poročila Dragice Štiblar pregledal in ocenil poročilo 
ZRLS za leto 2011. Ugotovil je, da je obravnavani računovodski izkaz poštena predstavite finančnega 
stanja ZRLS za obračunsko obdobje 1. 1. 2011 do 31. 12 2011. O pregledu je izdelal poročilo, ki je 
priloženo. Iz bilance je razvidno stanje na dan 31. 12. 2011 v znesku 9.700,58 € na TRR ZRLS. 
 



 
AD/6 
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2011: 
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/7 
Glasovanje o spremembi Statuta 
Strokovni vodja predstavi potrebo po spremembah statuta, ki bi omogočile lažje delovanje strokovnih 
organov Združenja. Člani so predloge sprememb dobili po pošti hkrati z vabili na OZ in imeli dovolj 
časa, da jih proučijo. Darja Peharc pojasni, da ne gre za vsebinske spremembe statuta, ampak zgolj za 
tehnično preoblikovanje posameznih členov, ki se nanašajo na strokovni program in s tem olajšajo 
njegovo izvajanje. Za glasovanje je bil oblikovan in soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Statut ZRLS, rejska organizacije lipicanca Slovenije, z dne 24. 2. 2007, se dopolni skladno s 
predlaganimi spremembami dne 3. 3. 2012. 
 
Spremembe Statuta so priloga zapisnika občnega zbora z dne 3. 3. 2012 in bodo posredovane Upravni 
enoti Sežana.  
 
 
AD/8  
Program dela in financiranja za leto 2012 

- Program strokovnega dela 
Predstavi ga strokovni vodja, mag. Janez Rus. Primarna dejavnost Združenja je izvajanje 
STRP, cilj je izboljšanje in povečanje reje. Pri tem Rus poudari, da je eden ciljev strokovnega 
dela tudi v tem, da se lipicance in konjeništvo čim bolj približa predvsem mladim, zato je 
pripravljenih več tipov izobraževanja in informiranja na področju reje lipicanca in konjeništva. 
V KL bodo potekali tečaji in treningi, ki bodo namenjeni začetnikom, pa tudi takim, ki se že 
ukvarjajo s posamezno dejavnostjo, npr. jahanjem ali vožnjo vpreg.  

- Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 
Rajko Fabbro pove, da so planirane redne letne aktivnosti ZRLS in sicer: izvedba Dneva 
lipicanca, letos predvidoma v Mariboru, za kar so sredstva na TRR Združenja zagotovljena, 
sodelovanje na odprtih dnevih KL in drugih prireditvah, ki jih organizira KL, sodelovanje na 
pomurskem sejmu v Gornji Radgoni ter udeležba na nekaterih športnih aktivnostih, kjer bodo 
sodelovali posamezni člani Združenja. Poroča, da je program sodelovanja na prireditvah 
odvisen med drugim tudi od financiranja iz javnih sredstev, to je razpisov, ki pa jih 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. Dodaja, da 
bodo po že ustaljenem redu potekali tudi zrejni pregledi in testi delovnih sposobnosti konj. D. 
Peharc omeni, da je Združenje v letu 2011 dobilo sredstva od Veterinarske fakultete za 
izvajanje temeljnega rejskega programa v višini 1.800 €. 

 
 
AD/9 
Pripustna sezona 2011 
J. Rus poroča, da je nabor plemenskih žrebcev v lasti rejcev Združenja na njihovih pripustnih postajah 
kar velik. Rejcem je bil poslan poziv, da naj vnaprej prijavijo kobile, ki jih imajo v letošnjem letu 
namen pripustiti, kar bo pripomoglo k čim boljši in primerni izbiri plemenjakov iz KL ter njihovi 



razporeditvi. Število pripustov iz leta v leto pada in leta 2012 sam pričakuje še manjše število 
pripustov kot lani, vendar upa, da se bo trend popravil ter da se bodo rejci odločali za pripust 
kvalitetnih kobil. 
 
 
AD/10 
Predstavitev in svečano razvitje prapora 
Igor Rehar in Bogdan Ambrožič kot avtorja predstavita projekt »Razvitje prapora« in njegovo 
izdelavo, vrednost žebljičkov in trakov ter pozoveta člane za njihov nakup.  
Predsednik predlaga, da se za praporščaka izvoli g. Antona Bizjaka, kot enega vidnih članov 
Združenja. Njegov predlog je soglasno potrjen. Praporščak prapor prevzame iz rok predsednika, v 
nadaljevanju poteka razvitje prapora po vnaprej pripravljenem protokolu, v katerem sodelujejo tudi 
glasbeniki OŠ Divača, ki zaigrajo slovensko himno in nekaj drugih glasbenih del. 
 
 
AD/11 
Podelitev priznanj 
Začne se z nagovorom predsednika, R. Fabbra, ki med drugim pove, da je bilo Združenje ustanovljeno 
takoj po osamosvojitvi Slovenije, pred dobrimi 20-imi leti. V celotnem obdobju delovanja Združenja 
vse do danes času je bilo za lipicance v zasebni reji storjenega marsikaj dobrega in koristnega, reja se 
je povečala in izboljšala, zlasti pa smo se trudili, vsak po svojih močeh, znanju, izkušnjah in 
sposobnostih, da bi slovenskega lipicanca predstavili v najboljši luči ter poudarili njegov vsestranski in 
hkrati simboličen pomen. Skoraj vsak med nami je prispeval na svoj način, prostovoljno, iskreno in 
največkrat brez koristi zase. 
V nadaljevanju poteka podelitev priznanj zaslužnim članom. Bilo je podeljenih 53 priznanj, med 
drugim tudi inštitucijam Kobilarni Lipica in Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev. 
 
 
AD/12 
Razno 
Predlogov za razpravo pod točko Razno ni bilo. 
 
 
 
Občni zbor se zaključi ob 13:30. 
 
 
Po končanem občnem zboru je sledilo kosilo in ogled Kobilarne Lipica. 
 
 
 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Darja Peharc Dragica Štiblar Milan Pohar 

 


