
 
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS - PRO 2013 
Sobota, 23. 2. 2013, 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 2013: 

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 2012 
9. Program dela in financiranja za leto 2013 

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

10. Informacija o pripustni sezoni 2013 
11. Razno 

 
AD/1 
Predsednik ZRLS-PRO R. Fabbro pozdravi vse člane, goste iz Nemčije in ostale prisotne. Poudari, da je 
delovanje združenja tesno vezano na Kobilarno Lipica (KL) in želi, da v bodoče tako tudi ostane. S to mislijo 
preda besedo novemu VD direktorju KL Boštjenu Bizjaku. 
B. Bizjak pozdravi prisotne in obrazloži, da njegovo strokovno področje sicer ni konjereja ampak turizem, ima 
pa konje doma, zato mu to  področje ni tuje. Izpostavi nekaj opornih točk, kjer Kobilarna Lipica in ZRLS-PRO 
tesno sodelujeta. Pove, da sodelovanje zajema ohranjanje KL kot kulturno dediščino v evropskem merilu in 
pomen konja lipicanske pasme kot ene najstarejših pasem konj. Kot naslednjo točko omeni rejo lipicanca in 
sodelovanje pri izvajanju skupnega rejskega programa. Omeni, da je v pripravi nov zakon o Kobilarni Lipica, 
kjer naj bi ostajala povezava med ZRLS-PRO in KL. Prizadeva se za ohranjanje pasme lipicanec in naproša 
člane ZRLS-PRO za sodelovanje pri popularizaciji te pasme. Meni, da je pomembno področje sodelovanja tudi 
ohranjanje turizma, kajti z dobrim delovanjem združenja lahko javnosti dokazujemo, da je lipicanec pasma , ki je 
vredna, da se jo ohrani. 
  
AD/2  
V delovna telesa občnega zbora so bili imenovani: 

• Delovno predsedstvo: Bogdan Ambrožič – predsednik, člana Darja Peharc in Fabio Gergolet 
• Verifikacijska komisija: Klemen Turk, Gregor Turk 
• Zpisnikar: Maja Amon 
• Overovatelja zapisnika:  Janez Peternel, Milan Pohar 

 
AD/3   
B. Ambrožič predlaga, da verifikacijska komisija poda poročilo o prisotnosti članov na OZ po podanih poročilih. 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 
AD/4   
Poročilo predsednika o delu ZRLS - PRO v preteklem delu: Predsednik Združenja, R. Fabbro pove, da bosta 
poročili o glavnih dveh dogodkih minulega leta, to sta Dan lipicanca v Mariboru in Pot lipicanca skozi 
Slovenska mesta, podali Dragica Štiblar Martinčič in Darja Peharc, sam pa bo poročal o delu ZRLS-PRO kot o 



rejski organizaciji. Meni, da Združenje dobro opravlja delo v smislu nalog rejske organizacije in sodelovanja s 
KL, zaradi finančne krize pa je težje izpeljati ostale aktivnosti. Pove, da je osnovna naloga združenja, to je reja 
konj, bila dobro opravljena, v smislu izdaje dokumentov in ostalih stvari, ki so zakonsko določene. Obrazloži, da 
je letos zadnje leto mandata tega predsedstva, ker je naslednje leto volilna skupščina. Sam pravi, da ne bo več 
kandidiral za predsednika Združenja, a si na tem mestu želi nekoga, ki bo sposoben sprejeti to odgovorno vlogo.  
Navzoče seznani, da smo si v preteklem letu naložili veliko ciljev, ki pa vsi še niso bili realizirani. Omeni novi 
rejski program, ki še ni bil dokončno sprejet in določitev prostora za Združenje v KL. Pravi, da bo poskušal 
zastavljene cilje izpolniti do konca svojega mandata. Opozarja na dejstvo, da je v Združenju vedno težje priti do 
denarja, saj je vedno manj razpisov in plačnikov članarine, stroški pa ostajajo. Predvideva, da bodo stroški izdaje 
zootehničnih dokumentov, ki so bili do sedaj brezplačni, v bodoče breme Združenja oz. njegovih članov.  
 
 
AD/5  
Poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO: Strokovni vodja ZRLS - PRO, mag. Janez Rus komentira, da bo 
verjetno težko najti prostor za Združenje v Kobilarni Lipica, saj ima sama težave glede prostora. Meni pa, da 
prav tako na področju ohranjanja KL kot kulturnega spomenika ne vidi nič dobrega. Pove, da je na področju 
izvajanja rejskega programa v smislu selekcije v Združenju in KL bilo opravljeno dobro delo. V okviru 
mednarodnega sodelovanja meni, da smo bili zelo uspešni. Pravi, da je sodelovanje med samimi rejskimi 
organizacijami produktivno, vendar ga omejujejo slabe gospodarske razmere. Zato poudarja, da moramo vložiti 
še več dela, če hočemo zadržati produktivnost od preteklih let. Zadovoljno poudari, da je sodelovanje med KL 
kot državno kobilarno in ZRLS kot zasebno rejo zelo tesno, kar pa v ostalih državah ni tako.  
Žrebeta: 
J. Rus pove, da letošnje število žrebet ni tako padlo kot je bilo pričakovano, kar šteje za uspeh. V letu 2013 
pričakuje podobno število žrebet kot lani. Prisotne seznani, da je bilo v letu 2012 registriranih 59 žrebet. 
Koristno za samo rejo konj se mu zdi dejstvo, da imamo sedem rejcev iz drugih držav – Anglija Nemčija 
Bolgarija, ki so člani ZRLS-PRO.  
Pravi, da je bil delež ocenjenih in pregledanih žrebet nekoliko manjši kot ostala leta, zato poziva rejce, da z 
vložkom svojega dela pomagajo pri dogodkih in prireditvah združenja ter prispevajo svoj delež k promociji 
lipicanca in popularizaciji le tega, kar je pomembno za samo rejo. 
Kobile: 
Na oceno za vpis v rodovno knjigo je bilo v letu 2012 pripeljanih 9 kobil. Ena od njih ni bila ocenjena, šest pa je 
bilo zelo kvalitetnih in so bile dobro pripravljene in zato ocenjene primerno za pleme. Dve sta dobili slabšo 
oceno. J. Rus  je mnenja, da je vzrejni pregled dobro uspel v smislu kvalitete konj in vložka rejcev v 
pripravljenost živali. 
Žrebci: 
V letu 2012 so bili na ocenjevanje pripeljani trije žrebci, od teh je bil eden že prej priznan in je bil priznan za 
pleme brez omejitve. Od preostalih dveh pa je bil eden zadovoljivo ocenjen. 
Preizkus delovne sposobnosti: 
J. Rus sporoča rejcem, da bo KL pripravila predlog, ki bo rejcem omogočal, da svoje živali vključijo v preizkus 
delovne sposobnosti, na podlagi katerih se jih bo lahko vpisalo v rodovniško knjigo med plemenske žrebce.  
Letos se je izvajal preizkus delovne sposobnosti v Lipici za kobile KL, ki traja 30 dni in rezultati so bili 
zadovoljivi, saj je bila povprečna ocena 7.2. Prav tako je bil izveden preizkus delovnih sposobnosti za Žrebce 
KL, ki traja 100 dni. Med njimi je 8 žrebcev opravilo preizkus zadovoljivo s povprečno oceno 7,4. Za kobile 
ZRLS je bil izveden test delovne sposobnosti, ki so se ga udeležile le tri kobile. Dve izmed njih sta bili zelo 
dobro pripravljeni in sta izpit opravili zadovoljivo. 
J. Rus se zaveda, da priprava kobil za izpit ni lahka naloga in zahteva veliko strokovnega dela. Konji morajo za 
to  nalogo biti v primerni kondiciji in pripravljeni korektno. Pravi, da lahko ocena dobro pripravljene živali 
pomeni veliko na trgu. 
Nazadnje J. Rus seznani prisotne, da imamo delujoči informacijski sistem za vodenje registra konj, ki se še 
izpopolnjuje in nadgrajuje. Čakamo pa še na vspostavitev mednarodnega registra. 
 
 
AD/6  
Poročilo o finančnem poslovanju: Blagajničarka Dragica Štiblar Martinčič poda poročilo o finančnem 
poslovanju. V letu 2012 je bilo porabljenih 7383,62eur . Prihodkov iz članarin,  vpisnin, žebljičkov za prapor, 
donacij  je bilo v letu 2012 7046,06eur. V letu 2012 je bilo torej  337,56eur presežka odhodkov nad prihodki. 
R. Fabbro obrazloži, da je pod postavko reprezentanca mišljena samo hrana na občnem zboru 2012 in na 
vzrejnih pregledih v KL in dodaja, da so si vsi udeleženci skupščine LIF vse stroške v povezavi s tem krili sami.   
 
 



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. Zahvali se 
predsedniku R. Fabbru ter računovodji Zdenki Bedrač. Za sodelovanje in pomoč. 
 
AD/8  
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2012: 
B. Ambrožič poziva prisotne člane, da podajo mnenja glede poročil in povedo, s čim se ne strinjajo in kaj bi še 
moralo biti storjeno. 
 
R. Fabbro k poročilu nadzornega odbora doda, da smo v lanskem letu zamenjali računovodski servis. Delo 
računovodskega servisa opravlja gospa Zdenka Bedrač. Ta poteza se je izkazala za zelo dobro, saj se je s tem 
delovanje združenja nekoliko olajšalo. Pohvali računovodski servis in blagajničarko Dragico Štiblar Martinčič za 
upravljanje blagajne združenja. 
 
Jože Turk dodaja misel, da je direktor KL zelo iskren. Poziva prisotne, naj Združenje podpira to, da KL ostane v 
javni lasti. Misli, da je javnost o KL zavedena in meni, da bi bilo dobro vključiti Združenje v javne razprave ter 
umirjati negativna mnenja o KL  z dajanjem realnih razlag za nekatere dogodke. Pravi, da je bolezen in smrt 
konja naravni pojav in to ni razlog za dramatiziranje.  
Ob tej priložnosti se J. Turk v imenu voznikov vpreg zahvali KL, da je omogočila njihove treninge. Na tem 
področju je očiten napredek v zadnjem času in ob tem se zaveda, da je pomoč s strani KL zelo potrebna. Strinja 
se s svojimi predhodniki, da je sodelovanje med KL in Združenjem pomembno in mora biti čim boljše. 
 
B. Ambrožič se strinja z J. Turkom in predlaga, da združenje podpre njegovo pobudo in napiše mnenje svojih 
članov o dogodkih v zvezi s KL, ki ga bo objavilo v medijih. 
R. Fabbro pove, da je bil kot predsednik združenja zaprošen za izjavo za medije. Predlaga, da J. Turk napiše 
mnenje združenja o KL, ki ga bo v izjavi za medije tudi prebral. 
 
Janez Rus pove, da KL kot javni zavod deluje že dolgo obdobje in skozi ves ta čas analizira uspehe in padce, tudi 
tiste, ki zadevajo sodelovanje med KL in Združenjem. Negovo mnenje je, da javnost ne občuti KL kot vrednoto, 
kar dokazuje težnja , da se kulturni spomenik da v program koncesije. Poudari, da je pomembno spoštovanje do 
vseh, ki so si prizadevali ohraniti KL kot kulturni spomenik. Izpostavi, da jeza KL pomembna podpora ZRLS, da 
se KL ohrani kot kulturni spomenik. 
 
Darja Peharc poroča o projektu Potovanje lipicancev skozi nekatera slovenska mesta. Pravi, da je idejo za 
projekt dal Žarko Kariž. Projekt naj bi povezal pot od Maribora, kjer je potekala osrednja prireditev ZRLS Dan 
Lipicanca, preko kulturno pomembnih slovenskih mest do zibelke lipicanca. Našteje vsa mesta, v katerih so se 
konjeniki ustavili. Pove, da so jahači in vozniki bili vsepovsod zelo lepo sprejeti in so v obiskanih mestih 
podpisali memorandume o nadaljnjem sodelovanju. Pove, da je bil projekt organizacijsko zelo zahteven, saj je 
bilo potrebno v vsakem mestu posebej dobiti dovoljenja za izvedbo. 
Dragica Štiblar Martinčič na kratko opiše Dan Lipicanca, ki je v letu 2012 potekal v Kamnici in se zahvali vsem, 
ki so pri tem sodelovali in projekt podprli ter s tem omogočili njegovo izvedbo. 
 
Klemen Turk pove, da so se v preteklem letu vozniki vpreg udeleževali državnih tekmovanj, nekateri pa so 
sodelovali tudi na mednarodnih tekmah. Ob tej priložnosti se zahvali KL, da jim je omogočila kvalitetne 
treninge. Predstavi rezultate voznikov iz Združenja v preteklem letu. V letu 2013 načrtuje, da se bodo vozniki 
vpreg iz Združenja udeležili svetovnega prvenstva vpreg v Topolčanki. 
 
AD/9 
 
B. Ambrožič prosi J. Rusa, da predstavi program dela strokovnega sveta za leto 2013. 
J. Rus pove, da bo potekalo izvajanje nalog strokovnega sveta po ustaljenem planu. Pravi, da bo potrebno 
nekatere naloge natančno formulirati, da bo delo z rejci potekalo brez zapletov. J. Rus poroča, da v KL poteka 
zmanjševanje kadra, pri čemer pričakuje pojav nekaterih težav.  
J. Rus predstavi seznam tekmovanj in drugih prireditev, ki bodo v letu 2013 potekala v Lipici. Med njimi so štiri 
mednarodna tekmovanja. Pove, da na področju tekmovanj skuša KL omogočiti voznikom KL in ZRLS čim 
boljše pogoje, zato bodo organizirali seminarje o vožnji vpreg in FEI tekmovanja. Za področje jahalnih disciplin 
bo KL organizirala seminar z Arturjem Kotasom, ki bo na voljo tudi članom ZRLS. Posebej izpostavi promocijo 
v Arboretumu, za katero meni, da je dobra priložnost za promoviranje zaradi številčnosti obiskovalcev.  



Glede izraza Dan lipicanca pravi, da bi bilo potrebno zapisati pravilno uporabo in pomen tega imena. Na ta dan 
bo tudi letos KL organizirala prireditev. Želi si, da bi uskladili sodelovanje in pravi, da si Dan lipicanca brez 
ZRLS ne predstavlja. M. Avšič pripomni, da je Dan lipicanca dan vseh lipicancev na svetu in se naj ne bi 
imenoval drugače. 
Mnenju predhodnikov se pridružuje B. Ambrožič in pravi, da sodelovanje ZRLS in KL mora biti tako na samem 
Dnevu lipicanca kot tudi na drugih področjih. Prav tako želi, da bi bilo dobro sodelovanje z drugimi rejci v 
mednarodnem merilu. 
B. Ambrožič preda besedo J. Peternelu, ki predstavi goste iz Nemčije. J. Peternel pove, da je na OZ povabil 
goste iz Nemčije, ki so pripravili predstavitev projekta » Lipicanci se vračajo«. Obenem se zahvali ZRLS, da je 
to omogočilo. 
 
B. Ambrožič prosi D. Peharc, da pove nekaj o načrtovanih izobraževanjih  za leto 2013. D.  Peharc pove, da je 
bil predlog o organizaciji izobraževanja na področju konjskega športa,  reje, oskrbe in zdravstvenega varstva 
konj podan že na lanske občnem zboru Združenja, vendar po tistem še ni bil izveden. Ministrstvo za kmetijstvo 
je odobrilo, da ZRLS-PRO lahko pripravi program na tem področju. D. Peharc seznani prisotne, da je 
izobraževanje predvideno v mesecu marcu ali aprilu. Dodaja, da bo poleg teoretičnega dela vsebovalo še 
praktični prikaz s konji, zato bo potrebno zagotoviti primerni prostor za izobraževanje. Pravi, da bo ob uspešni 
izvedbi izobraževanja možno le to ponoviti na drugih lokacijah in ga približati zainteresiranim po celi Sloveniji.  
B. Ambrožič pa dodaja, da so pred leti že bila taka izobraževanja organizirala, na katera je ZRLS-PRO povabilo 
tudi druge rejske organizacije, ZRLS-PRO pa na seminarje drugih društev ni bilo povabljeno. 
 
D. Peharc seznani prisotne, da je bil v sklopu projekta Pot lipicanca podpisan memorandum tudi z Lipico, ki je 
uradna podlaga za najtesnejše sodelovanje med KL in ZRLS-PRO.    
 J. Rus podpre predlog in obljubi, da ga bo predstavil KL. 
 
B. Ambrožič in R. Fabro prosita vse člane ZRLS-PRO, da svoje ideje in pripombe glede delovanja Združenja 
predstavijo članom izvršnega odbora kadar koli tudi na sejah IO ZRLS-PRO, ki so javne.  
 
Poročila in zaključni račun so bili z glasovanjem članov soglasno sprejeti. 
 
AD/10 
J. Rus poroča, da sta v tem trenutku izven KL dva lipiška plemenjaka. Eden v kobilarni Hosta, drugi pa na 
Krumperku. Oba žrebca sta kvalitetna zato ni razloga za menjavo. Pravi, da potrebe po dodatnem plemenjaku 
trenutno ni. Prisotne seznani o sanaciji virusa arteritisa, ki jo trenutno  izvajajo v KL in pove, da bodo kmalu 
plemenjaki, ki začasno niso plemenili prišli v uporabo.  
 
 
AD/13 
Razno:  
 
R. Fabbro opozarja, da je vedno več članov ZRLS-PRO iz tujine in bi se bilo potrebno dogovoriti, kako jih 
obiskati. Omeni, da je v statutu zapisano, da stroške prevoza komisije plačajo rejci sami.  
Prisotne R. Fabbro seznani, da je internetna stran Združenja zastarela in je ni mogoče upravljati na način ki bi bil 
sprejemljiv. Pravi, da bo stran potrebno ustvariti na novo, zato prosi , da člani posredujejo IO resne predloge za 
profesionalno izvedbo. Eno resno ponudbo, ki ni predraga je Združenje že dobilo.  
 
J. Rus predlaga, da se sprejme sklep, da IO ZRLS-PRO natančno določi protokol izvedbe rejskih  programov, iz 
katerega bo razvidno, kakšni so pogoji izvedbe rejskih programov za vse člane, tudi tiste iz tujine. 
 
Sprejme se sklep, da IO ZRLS-PRO izdela strategijo za izvedbo rejskega programa in pogoje za nove člane iz 
tujine.  
 
B. Ambrožič prosi Antona Bizjaka, da pove svojo družinsko zgodbo o reji lipicancev, ki sega v 19. Stoletje. 
 
A. Bizjak slikovito opiše začetke reje lipicanca na njihovi domačiji. Pove, da je pri njih lipicanec neprekinjeno 
prisoten že 190 let, od kar je njegov praded domov pripeljal prvo brejo kobilo lipicanske pasme. 
 
B. Ambrožič preda besedo Suzani Ipavec, ki predstavi gosta iz Nemčije Andija in Ute Matern. 
 



Gosta predstavita prisotnim svoj projekt Lipicanci se vračajo, ki bo trajal 23 dni. Predstavita svoje konje in pot, 
po kateri bosta potovala. Povesta, da načrtujeta zaključek svoje poti 26. maja v Ratečah.  
 
B. Ambrožič se zahvali gostoma in pove, da jih bomo člani ZRLS-PRO z veseljem spremljali pri njunem 
projektu. 
 
J. Peternel povabi vse člane KK  ZRLS-PRO in KL na prireditev ob vstopu četverovprege v Slovenijo, ki bo 
26.5.2013 v Ratečah, da bi skupaj  obeležili ta dogodek. Pravi, da naj bi 1.6. 2013 na končni postaji poti 
četverovprege v Globokem,  potekalo še tekmovanje dvovpreg. 
 
B. Ambrožič zaključi Občni Zbor ZRLS-PRO 
 
 
          delovni predsednik: 
          Bogdan Ambrožič 
 
 
 
 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Maja Amon Janez Peternel Milan Pohar 

 
 
 


