
 
 
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS-PRO 2014 
Sobota, 8. 3. 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 predsednika ZRLS - PRO, Rajka Fabbra, ki predstavi dnevni red občnega zbora. 
 
Dnevni red občnega zbora 2014: 

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 2013 
9. Volitve: 

• Predstavitev kandidatov/a za predsednika ZRLS-PRO 
• Glasovanje 
• Predlogi za kandidate v ostale organe ZRLS-PRO 
• glasovanje 

10. Program dela in financiranja za leto 2014 
• Program strokovnega dela 
• Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

10. Informacija o pripustni sezoni 2014 
11. Razno 

 
 
AD/1 
Predsednik ZRLS-PRO, R. Fabbro, pozdravi vse člane, goste in ostale prisotne. Z olajšanjem pove, da letos 
odstopa od zahtevne funkcije predsednika Združenja a vendar ostaja član ZRLS-PRO in simpatizer novega 
vodstva. Pozdravi direktorja Kobilarne Lipica, Boštjana Bizjaka, ter mu preda besedo. 
B. Bizjak pozdravi prisotne in sporoči, da je bil sprejet novi Zakon o Kobilarni Lipica. Njegova glavna 
sprememba je, da se do 31. 12. ukine Lipica Turizem d.o.o. in KL naj bi dobila novega upravljavca. Ob tem se 
mu poraja vprašanje, koliko bo novi upravljavec posegal v konjeniški del KL. B. Bizjak poroča, da je Lipica 
Turizem v zadnjih letih precej zmanjšala finančni primanjkljaj in da je bilo planirano, da letos posluje celo 
pozitivno. 
Bizjak pravi, da bo Kobilarna Lipica za svoj nadaljnji razvoj razvila skupno strategijo, konjeniški del in turizem. 
Pove, da se pripravljajo različni izobraževalni programi, v katere bi vključili srednješolske in visokošolske 
programe. V KL potekajo tudi raziskovalni programi predvsem v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v 
Ljubljani, sporoča pa, da načrtujejo razviti tudi rehabilitacijsko medicinske programe. Meni, da naj bi vsi ti 
programi prispevali k dvigu vrednosti lipicanca. Za zaključek sporoči dobro novico, da je KL uspešno prodrla na 
balkanski trg, da so tam ljudje še vedno navdušeni nad Lipico in lipicanci. Članom ZRLS-PRO zaželi obilo 
uspehov. 
 
 
AD/2 
V delovna telesa občnega zbora so bili imenovani: 

• Delovno predsedstvo: Bogdan Ambrožič – predsednik, člana Darja Peharc, Anastasija Lavrič 
• Verifikacijska komisija: Anton Bizjak, Roman Bernik 



• Zapisnikar: Maja Amon 
• Overovatelja zapisnika: Janez Peternelj, Miroslav Marc 

Prisotni člani na OZ soglasno potrdijo člane delovnih teles z dvigom glasovalnih kartončkov. 
 
 
AD/3 
B. Ambrožič predlaga, da verifikacijska komisija poda poročilo o prisotnosti članov na OZ po podanih poročilih. 
Predlog je soglasno sprejet. 
B. Ambrožič ob dnevu žena čestita vsem prisotnim ženskega spola, nato pa preda besedo dosedanjemu 
predsedniku ZRLS-PRO. 
 
 
AD/4 
Poročilo predsednika o delu ZRLS-PRO v preteklem delu: R. Fabbro nameni nekaj besed o Združenju rejcev 
lipicanca Slovenije – PRO. Meni, da obstajajo različne interpretacije o vlogah Združenja. Pravi, da Združenje ni 
zgolj društvo, ampak je predvsem priznana rejska organizacija. Ta ima po zakonu posebne obveznosti, ki morajo 
biti izpolnjene. Tako pravi, da moramo imeti v mislih, da je osnovna naloga PRO reja konj in izpolnjevanje 
zakonske podlage, ki omogoča rejo konj lipicanske pasme, z vzrejnimi pregledi in izdajo dokumentov. Doda še, 
da je v zadnjih treh letih ZRLS – PRO opravljalo predvsem to nalogo, ki je bila tudi kvalitetno izvedena. R. 
Fabbro poudari, da je naloga ZRLS tudi promocija, ki pa brez osnovne naloge nima velikega pomena. 
R. Fabbro poroča, da je v letu 2013 Združenje organiziralo Dan lipicanca skupaj s Kobilarno Lipica v Lipici. 
Meni, da je bilo pri tem sodelovanje s KL dobro, kar je, seveda, vedno odvisno tudi od vodstva KL. Pravi, da 
smo imeli srečo s trenutnim in prejšnjim vodstvom KL. Prav tako so v letu 2013 bili izpeljani vzrejni pregledi. 
Glede skupščine LIF izpostavi pomembnost članstva v tej organizaciji. Pravi, da so se razmere na LIF-u v 
zadnjih letih spremenile in je LIF zares postala krovna organizacija vseh združenj zasebnih rej lipicanca in 
kobilarn. Omeni, da je s strani LIF-a dobil prošnjo o posredovanju podatkov o članih ZRLS-PRO. Podatkov o 
članih Združenja ni podal zaradi varstva osebnih podatkov in predlaga, da naj se člani, ki želijo svoje podatke 
posredovati LIF-u obrnejo na izvršni odbor ZRLS-PRO ali neposredno na LIF. R. Fabbro sporoči prisotnim, da 
je celotno poročilo o skupščini zapisano v Glasilu, ki so ga člani prejeli po pošti. 
 
 
AD/5 
Poročilo strokovnega sveta ZRLS-PRO: Strokovni vodja ZRLS-PRO, mag. Janez Rus, poda rezultate izvedbe 
rejskega programa za leto 2013. J. Rus pove, da KL vodi rodovniško knjigo za konje pasme lipicanec in izvaja 
skupni rejski program v sodelovanju z ZRLS-PRO. Pripomni, da pomen Kobilarne v tej državi mnogim ni 
popolnoma jasen. Ministrstvo bo predpisalo podzakonski akt, ki bo natančno določal status Kobilarne. Kot 
njegov predhodni govornik poudari pomembnost odnosov v LIF-u. Izpostavi pomembnost mednarodnega 
registra konj in pričakuje poenotenje kriterijev ocenjevanja konj na mednarodnem nivoju. Prisotnim predstavi 
pomen članstva KL v evropskem združenju kobilarn (ESSA) s sedežem v Marbachu. 
 
J. Rus predstavi rezultate o registraciji, identifikaciji in vzrejnih pregledih žrebet v letu 2013. V KL je bilo 
registriranih 22 žrebet, v ZRLS-PRO pa 39 žrebet, od tega 15 žrebčkov in 24 žrebičk. V ZRLS-PRO je bilo 
ocenjenih 32 žrebet. Večina žrebet članov ZRLS-PRO je bilo registriranih v Lipici, nekaj v Selah v Kobilarni 
Hosta, dva moška žrebeta v Nemčiji. J. Rus pohvali rejce, ki so na ocenjevanje pripeljali dobro pripravljena 
žrebeta in meni, da se stanje vsako leto izboljšuje. Povprečna ocena žrebet v letu 2013 je bila 34,88. 
 
J Rus poroča, da so se kriteriji ocenjevanja živali v KL in ZRLS-PRO s skupnim rejskim programom poenotili in 
na tej osnovi bo olajšana odbira plemenskih živali. V Letu 2013 je bilo v KL ocenjenih 11 kobil in vse so bile 
izbrane za pleme. Iz ZRLS-PRO so bile pripeljane samo kobile, ki so bile dobro pripravljene in so bile izbrane za 
pleme ter vpisane v rodovniško knjigo. 
 
Od moških živali je bilo v KL ocenjenih 21 mladih žrebcev, med katerimi pa ni bilo potencialnega plemenjaka. 
V ZRLS-PRO je bil ocenjen samo 1 žrebec. 
 
Glede preizkusa delovne sposobnosti konj objasni J. Rus, da ima KL težave na kadrovskem področju, zaradi 
česar v test niso bili vključeni vsi mladi žrebci KL, za kobile pa bo to ocenjevanje izvedeno šele v letošnjem letu. 
V ZRLS-PRO sta se izpita delovne sposobnosti udeležili dve kobili in ga obe tudi uspešno opravili. 
 
J. Rus pove prisotnim, da imajo možnost rejci, člani ZRLS-PRO svoja žrebeta vzrejati v žrebetišču KL Ravne, 
kar prestavlja nove možnosti sodelovanja KL in ZRLS-PRO. Rejci imajo možnost dati v žrebetišče do pet 



žrebičkov primernega porekla, ki bodo primerno ocenjeni in bodo izpolnjevali predpisane zdravstvene pogoje. 
Cena oskrbe znaša 100 eur mesečno. Članom ZRLS-PRO sporoči, da je v KL možno opraviti tudi 100 dnevni 
test z žrebci, ki traja s predpripravo vsaj 4 mesece. Cena tega programa je 350 eur na mesec in vključuje oskrbo 
konja, trening, osnovno zdravstveno varstvo in ocenjevanje. V ta program pa so lahko vključeni samo žrebci, ki 
izpolnjujejo vse z rejskim programom predpisane pogoje. 
 
J. Rus našteje prireditve, ki jih bo organizirala KL v letu 2014. Pripomni, da je to za KL precejšnji finančni 
zalogaj, vendar so te prireditve pomembne za razvoj konjeništva in pasmo lipicanskih konj. Posebej izpostavi, da 
KL 18.5. 2014 planira organizacijo prireditve Dan lipicanca, ki pa ni mišljena kot konkurenčna prireditev ZRLS-
PRO, ampak v smislu sodelovanja obeh na skupni prireditvi. J. Rus zaključi poročilo strokovnega sveta z željo 
po dobrem sodelovanju med KL in ZRLS-PRO. 
 
 
AD/6 
Poročilo o finančnem poslovanju: Blagajničarka Dragica Štiblar Martinčič slikovito predstavi finančno 
poročilo v letih od 2010, ko je prevzela funkcijo blagajničarke do leta 2013. D. Štiblar Martinčič poroča, da je v 
letu 2013 bilo 612,04 eur presežka prihodkov nad odhodki. Podrobno poročilo je v prilogi tega zapisnika. 
 
 
AD/7 
Poročilo nadzornega odbora: predsednik NO, Marko Avšič poroča, da so člani nadzornega odbora Jana 
Jašovič, Franc Jelušič in on sam pregledali finance v preteklem letu in niso opazili nepravilnosti. Finančno stanje 
je bilo vodeno v skladu z računovodskimi standardi za društvo. Zahvali se blagajničarki D. Štiblar Martinčič ter 
računovodji za sodelovanje in pomoč. 
 
 
AD/3 
Poročilo verifikacijske komisije: 
Anton Bizjak poroča, da je od 81 članov, ki so v letu 2013 plačali članarino, bilo prisotnih 41. Ker je bil občni 
zbor prestavljen za pol ure, je občni zbor sklepčen. 
 
 
AD/8 
Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2013: 
B. Ambrožič poziva prisotne člane, da podajo mnenja glede poročil in povedo, s čim se ne strinjajo in kaj bi še 
moralo biti storjeno. 
A. Bizjak predlaga J. Rusu kot predstavniku strokovnega sveta, da bi v bodoče svetoval, katere kobile naj bi 
pripuščali pod katere žrebce in naj bi se zamenjali žrebci, ki plemenijo že dlje časa. S tem želi, da bi o pripustih 
podučili tudi rejce začetnike. 
J. Rus obrazloži, da se z distribucijo plemenjakov ukvarjajo že dlje časa, kajti KL se še vedno ukvarja s sanacijo 
virusnega arteritisa, zato nekaterih plemenjakov ne morejo uporabljati za pripuste. Po drugi strani pa meni, da ni 
velike potrebe po večjem številu žrebcev. Trenutno se v KL trudijo z registracijo osemenjevalnega središča. 
Kajti z umetnim osemenjevanjem bi rešili omenjene težave. Pri tem Rus dodaja, da pričakuje podporo ZRLS-
PRO. Za sedaj predlaga, da naj bi se pripuščalo le dobro ocenjene kobile. J. Rus sporoča rejcem ZRLS-PRO, da 
so v KL na voljo za svetovanje glede izbora žrebcev za posamezne kobile. 
 
B. Ambrožič pripomni, da se mu zdi ideja o skupnem žrebetišču en korak naprej pri reji lipicanca. 
 
F. Gergolet  vpraša R. Fabbra, zakaj ni LIF-u posredoval podatkov o članih ZRLS, ker se mu to ne zdi sporno. R. 
Fabbro obrazloži, da gre pri tem za varstvo osebnih podatkov, ki jih sicer LIF lahko dobi preko registra konj, 
vendar predsednik Združenja ni bil pooblaščen za posredovanje teh podatkov. R. Fabbro izjavi, da so v 
preteklosti take podatke že izkoriščali za lastne potrebe. 
 
K. Potočnik, ki je pred časom izvajal pripuste kobil z žrebcem na BF pripomni, da je v pretekli sezoni opazil, da 
je bilo pripuščenih več slabih kobil kot dobrih in opaža, da se prodaja konje lipicanske pasme »od hleva do 
hleva«. Zato predlaga, da bi en dan v letu organizirali prodajo lipicancev na enem mestu, katero bi obiskali 
potencialni kupci tudi iz tujine, ki bi si tako lahko na enem mestu ogledali več lipicancev. 
J. Turk pove, da je bila taka dražba v preteklosti že organizirana, vendar ni dala dobrih rezultatov. Vseeno idejo 
K. Potočnika podpira. 



K. Turk pripomni, da je že potekala razprava o prodajni razstavi konj skupaj Kobilarno Lipica. Meni pa, da je 
največja težava v pripravljenosti konj. 
B. Ambrožič pripomni, da je to dobra ideja za nov izvršilni odbor ZRLS-PRO. 
 
Eden od članov pripomni, da naj bi ZRLS-PRO pripravilo več izobraževanj in predavanj o vožnji vprege, delu s 
konji, reji ipd. B. Ambrožič pove, da so taka izobraževanja v preteklosti že potekala in da so prav tako v 
programu novega izvršilnega odbora ZRLS-PRO. 
 
M. Hlebš, član ZRLS pozdravlja odločitev KL, da omogoča izvedbo testa delovne sposobnosti kot 100 dnevni 
preizkus. 
J Rus razloži, da lahko žrebci dobijo oceno delovne sposobnosti prav tako na podlagi rezultatov v športu. 
 
Sklep: Vsa poročila so na glasovanju soglasno sprejeta. 
 
B. Ambrožič poda na glasovanje razrešitev dosedanjih organov. 
 
Sklep: Razrešitev dosedanjih organov soglasno sprejeta. 
 
 
AD/9 
B. Ambrožič predstavi nove kandidate posameznih organov Združenja. 
Kandidat za predsednika Marko Avšič se predstavi. Pripomni, da bo novi izvršilni odbor skrbel za razvoj treh 
poglavitnih točk: reja, promocija in prodaja konj. 
 
Vsi prisotni člani se strinjajo, da je glasovanje javno. 
 
Člani izvršilnega odbora: 
Janez Rus – predsednik strokovnega sveta, član IO po funkciji, Darja Peharc, Dragica Štiblar Martinčič, Klemen 
Turk, Žarko Kariž, Anastasija Lavrič, Katarina Avšič, Barbara Turk, Jože Janhar, Matej Hosta, Tamara Trebec, 
Bogdan Ambrožič 
 
Člani nadzornega odbora: 
Alenka Zaman, Franc Jelušič in Aleksander Ozmec 
 
Častno razsodišče: 
Rajko Fabbro, Ciril Pohar in Vinko Logaj 
 
Sklep: kandidat za predsednika ZRLS-PRO, g. Marko Avšič, soglasno potrjen. 
 
Sklep: našteti kandidati posameznih organov ZRLS-PRO soglasno potrjeni. 
 
Darja Peharc v imenu Združenja podeli priznanja za posebne zasluge v ZRLS-PRO; 

• Rajku Fabbru kot dosedanjemu predsedniku za korektno vodenje ZRLS-PRO z velikim osebnim 
prispevkom ter za zasluge, da je Združenje bilo v minulih letih poslovno uspešno; 

• Postaji konjeniške policije Ljubljana – za aktivno sodelovanje z lipicanci na 
prireditvah Združenja, prevzame ga poveljnik PKP Ljubljana, g. Cvetko Možina; 

• Mihu Tavčarju – za odlične športne dosežke v letu 2013 in promocijo Združenja ter 
lipicanca. Nanj smo člani še posebej ponosni. 

• Žarku Karižu – za vpeljavo lipicanca v izobraževalne institucije in s tem njegovo  
 promocijo (Pedagoško raziskovalni center za konjerejo Krumperk, Biotehniška  

fakulteta), za vzgojo mladih jahačev in popularizacijo klasične jahalne šole na lipicancih; 
• Jaki Žgajnar za izvedbo strategije projekta Lipicanec na Univerzi; 
• Biotehniški fakulteti, ki jo prevzame prof. Peter Dovč, za genetsko testiranje konj in preverjanje porekla 

lipicancev. 
 
 
AD/10 
Kar se tiče strokovnega dela v ZRLS-PRO, obvešča J. Rus, da večjih sprememb ne bo. Vse bo potekalo po 
programu, ki mora biti še terminsko usklajen. Rejce poziva k večjemu sodelovanju pri izvajanju rejskega 
programa in koristenju tehničnih in prostorskih možnostih, ki jih ponuja KL za organizacijo prireditev, 



promocijo, izobraževanja in podobno. Obenem se zahvaljuje za preteklo sodelovanje Združenja in upa na dobro 
sodelovanje še naprej. 
 
B. Ambrožič sporoča, da prireditve in druge že ustaljene aktivnosti ostajajo v programu še naprej. Dan lipicanca 
naj bi ponovno bil izveden v sodelovanju s KL. Predlaga, da lahko ZRLS-PRO sodeluje tudi pri izvedbi in 
nastanku idej nekaterih drugih prireditev pri svojih članih. Združenje bo sodelovalo tudi pri projektu Lipicanci 
na univerzi. Združenje bo podpiralo udeležbo svojih članov na tekmovanjih. B. Ambrožič meni, da je dobrodošla 
vsaka ideja o aktivnostih in sodelovanju ZRLS-PRO in poziva člane Združenja, da se s svojimi idejami obrnejo 
na IO ZRLS-PRO. 
 
Jaka Žgajnar povabi vse člane ZRLS-PRO in ostale prisotne na prireditev Lipicanci na univerzi, ki bo potekala v 
začetku junija 2014. Poleg tega predlaga, da bi študentom, ki želijo biti člani ZRLS-PRO določili nižje članarine. 
Tako bi lahko pridobili večje število članov, ki so pripravljeni aktivno sodelovati pri nekateri projektih. 
J. Turk predlaga, da naj bo višina članarine za dijake in študente ob dokazilu statusa 15eur. 
 
Sklep o višini članarine 15eur za študente in dijake je soglasno sprejet. 
 
B. Ambrožič predlaga, da se člane, ki so utrpeli veliko škodo zaradi žledu v letu 2014, oprosti članarine za leto 
2014. Svoje vloge za oprostitev članarine z dokazili naj oškodovani pošljejo na naslov ali elektronski naslov 
ZRLS-PRO. 
 
Sklep o oprostitvi članarine 2014 je za prizadete zaradi žledu in poplav soglasno sprejet. 
 
D. Štiblar Martinčič pripomni, da bo plan financiranja ZRLS-PRO znan šele po razdelitvi posameznih funkcij 
članov IO. Glavni del prihodkov verjetno predstavljajo članarine, nekaj sredstev prispeva tudi država za 
izvajanje identifikacije in registracije konj. 
 
 
AD/11 
J. Rus poroča, da v KL še niso dobili vseh rezultatov veterinarskih preiskav plemenskih žrebcev, zato še ni 
znano, kateri žrebci bodo v primeru potrebe na razpolago za ZRLS-PRO. Trenutno se plemenski žrebci za 
pripuste lipicanskih kobil nahajajo na PRC za konjerejo Krumperk ter v Kobilarni Hosta. O možnosti dodatnih 
žrebcev bo KL obvestila člane na spletni strani ZRLS-PRO. 
 
 
AD/12 
J. Žgajnar obvešča, da bo na PRC za konjerejo Krumperk čez dva tedna potekal seminar o delu s konji na lonži. 
Na seminar se lahko prijavijo zainteresirani rejci. Termin seminarja bo objavljen na spletni strani. 
 
D. Peharc obvešča, da se že več let v IO pogovarjajo o izvedbi izleta za člane ZRLS-PRO. Predlaga, da se poišče 
nekaj terminov in različic izletov ter se jih predstavi IO ZRLS-PRO. 
 
B. Ambrožič pove, da je obveščanje članov o vseh dogodkih in aktivnostih ZRLS-PRO preko pošte prevelik 
finančni zalogaj za Združenje. Obvestila o dogodkih bodo objavljena na internetni strani. Člane Združenja 
poziva, da sporočijo svoj elektronski naslov na info@lipizzan-slovenia.com, da bi Združenje lahko informiralo 
svoje člane tudi preko elektronske pošte, čeprav bo tiste člane, ki elektronskega naslova nimajo, Združenje še 
vedno obveščalo prek pošte. 
 
Anastasija Lavrič pred zaključkom občnega zbora pozdravi še člane ZRLS-PRO iz tujine v angleškem jeziku in 
vse prisotne povabi na kosilo. 
 
 
Občni zbor se zaključi ob 13:20. 
 
 
 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Maja Amon Janez Peternel Miroslav Marc 

 


