
 
 

 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS-PRO 2015 

Sobota, 7. 3. 2015 ob 10.00, Hotel Maestoso, Kobilarna Lipica 

 

Predsednik ZRLS - PRO, Marko Avšič, pozdravi vse člane in se posebej zahvali za njihov prihod članom iz tujine ter 

predlaga izvolitev članov v posamezna delovna telesa OZ: 

 delovno predsedstvo – predsednik Bogdan Ambrožič, člana: Milan Pohar, Jože Janhar;  

 verifikacijska komisija – Klemen Turk, Rajko Sinjur; 

 zapisnikar – Anastasija Lavrič; 

 overovatelja – Darja Peharc, Katarina Avšič 

 

Prisotni člani so z dvigom glasovalnih kartončkov potrdili imenovanje članov v delovna telesa. 

 

Predsednik delovnega predsedstva, Bogdan Ambrožič, predstavi dnevni red občnega zbora, ki ga je ta potrdil in povabi 

članico Cirilo Zupanc, da pred pričetkom uradnega dela OZ zaigra na citre. 

 

Dnevni red občnega zbora, 7. 3. 2015: 

1. Poročilo predsednika 

2. Poročilo strokovnega sveta 

3. Poročilo blagajnika ZRLS - PRO za preteklo leto 

4. Poročilo nadzornega odbora 

5. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora  

6. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2014 

7. Lipicanci v Nemčiji in predstavitev člana ZRLS iz Nemčije 

8. Program dela in financiranja za leto 2015 

 Program strokovnega dela 

 Predstavitev avtohtonih pasem v okviru genske banke na sejmu Agra 

 Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

9. Informacija o pripustni sezoni 2015 

10. Razno 

 Podelitev priznanja Mihu Tavčarju 

 Predlog v potrditev občnemu zboru, da Igor Rehar postane častni član ZRLS 

 

AD/1 

Poročilo predsednika - Marko Avšič, seznani člane z delovanjem in aktivnostmi Združenja v preteklem letu in pove, 

da je izvršilni odbor na 9-ih sejah obravnaval tri poglavitne teme, to so reja, promocija lipicanca in vsi dogodki, na 

katerih so sodelovali ali se s svojimi konji predstavili člani ZRLS: 

 Srečanje konjenikov treh dežel 

 Dan lipicanca 

 Lipicanci na Univerzi 

 Svetovno prvenstvo v vožnji vpreg, na katerem je blestel Miha Tavčar 

 Dnevi pršuta in terana 

 Dan Kobilarne Lipica 

 Zrejni pregledi (Kobilarna Lipica, Kobilarna Hosta) 

 Generalna skupščina LIF 

 Ekskurzija v kobilarni Đakovo in Lipik 

 Prireditev v Nürnbergu (zakonca Matern) 

 40-ta obletnica delovanja Postaje konjeniške policije 

 

AD/2 

Poročilo strokovnega sveta - Strokovni vodja KL in ZRLS, mag. Janez Rus, pozdravi vse prisotne še v imenu vseh 

zaposlenih v Kobilarni Lipica ter predstavi naloge in pomen Kobilarne kot druge priznane organizacije. 

 



V nadaljevanju opiše LIF, njegove programske naloge ter delovanje v letu 2014: 

 Projekt zaščite lipicanskih kobilarn v okviru UNESCO, ki ga vodi Kobilarna Piber – J. Rus predlaga, da se 

sestavi memorandum, s katerim se pozove MKGP, da se v projekt vključi tudi Kobilarna Lipica; 

 Ponovno je bil predstavljen ILR, ki ga je LIF prevzel že v letu 2011 a ga članice (28 PRO) še ne uporabljajo po 

načrtu; 

 Različne usmeritve v reji. 

 

J. Rus predstavi združenje ESSA (European State Studs Association), ki vključuje 30 kobilarn iz 10-ih držav in katerega 

cilj ter naloga je povezovanje državnih kobilarn na vseh strokovnih področjih – ohranjanje kobilarn in tradicionalnih 

pasem konj, informiranje javnosti ter odgovornih institucij. 

 

Zrejni pregledi – v lanskem letu je bil opravljen identifikacijsko registracijski pregled 20-tih žrebet v Kobilarni Lipica 

ter 36-tih v ZRLS, v katere je vključeno tudi 5 žrebet članov ZRLS iz tujine. J. Rus pove, da število pripustov 

plemenskih kobil pada v vseh rejskih organizacijah, da je vse manjše zanimanje za plemenski material ter da ljudi v 

glavnem zanimajo le delovni konji za različne konjeniške panoge. Posledično se zmanjšuje tudi število pregledanih in 

za pleme odbranih plemenskih živali: 

 

Zrejni pregledi 2014 Kobilarna Lipica ZRLS 

Privedene kobile 22 6 

Za pleme odbrane kobile 21 4 

Privedeni žrebci 6 0 

Za pleme odbrani žrebci 3 1 

 

Preizkus delovnih sposobnosti se izvaja za kobile in žrebce Kobilarne Lipica, za kobile ZRLS pa se ta izvaja v obliki 

izpita. 

 

J. Rus navede še tekmovanja ter kulturne in strokovne prireditve, ki so bile lani v Kobilarni Lipica. 

 

AD/3 

Poročilo blagajnika ZRLS - PRO za preteklo leto - Zaradi odsotnosti blagajničarke, Dragice Štiblar Martinčič, 

poročilo poda Darja Peharc, tajnica ZRLS, in povzame odhodke ter prihodke Združenja v letu 2014. 

V lanskem letu so odhodki presegli prihodke za 628,16 €, trenutno stanje na TRR Združenja je 8.135,01 €. 

 

AD/4 

Poročilo nadzornega odbora - V imenu odsotne predsednice nadzornega odbora, Alenke Zaman, član NO, Fran 

Jelušič, potrdi in se strinja s finančnim poročilom. 

 

AD/5 

Poročilo verifikacijske komisije - Glasovalno pravico imajo člani, ki so poravnali vse obveznosti do Združenja. Občni 

zbor je sklepčen, če je prisotnih polovica članov z glasovalno pravico. Od 74-tih je prisotnih 39, torej je občni zbor 

sklepčen. 

 

AD/6 

Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2014: 

 Jože Turk komentira upad števila kobil, privedenih na preizkus delovnih sposobnosti (PDS) – krivi so rejci, ki 

sami niso sposobni pripraviti živali a druge rešitve vseeno ne poiščejo, kar je neodgovorno do lipicanca. Upada 

tudi število članov, ki se udeležujejo promocijskih prireditev. Ob tem predlaga, da naj ZRLS predlaga 

ustreznemu organu (MKGP), da se Kobilarna lipica IN lipicanec uvrstita v kulturno dediščino. B. Ambrožič se 

strinja in predlaga, da se oblikuje sklep, ki naj ga IO realizira. 

 Janez Rus odgovori, da v zvezi s PDS vse drži. V nadaljevanju pozove ZRLS, da naj da pobudo, da bi bila tudi 

KL vključena v UNESCO zaščito in pove, da je Kobilarna Lipica kot kulturni spomenik sicer že zaščitena. 

Pojasni, da je zaradi trenutne situacije koordinacija v Kobilarni vedno težja, ker se konji obravnavajo v enakem 

kontekstu kot »šank in postelja«. 

 J. Turk izpostavi napake pri predstavitvi lipiških konj s strani novinarjev in izrazi začudenje ob dejstvu, da se 

Kobilarna Piber ob manjšem obisku lahko »preživlja« sama, KL, ki jo obišče več ljudi, pa ne. 

 Sibil Slejko sprašuje, čemu pri nas ni, podobno kot v Avstriji za haflingerje, tekmovanj izključno za lipicanca. 

S tem bi se zanesljivo povečalo število konj, vključenih v PDS in ljudje bi bili bolj motivirani. 

 Bogdan Ambrožič ponovno predlaga, da naj IO na svoji naslednji seji oblikuje sklep, s katerim bi ZRLS 

pozvalo MKGP, da se KL vključi v projekt zaščite v okviru UNESCO, ter predlog, da naj se ob KL uvrsti v 

kulturno dediščino tudi lipicanec. 



 Rajko Sinjur sprašuje, čemu ni možnosti opravljanja PDS v vpregi. Odgovori mu Klemen Turk češ, da je po 

rejskem programu sicer to mogoče a je treba poskusiti v praksi. Janez Rus zatrdi, da ni razloga proti temu 

predlogu in da bo strokovni svet o tem na svoji naslednji seji razpravljal. 

 OZ soglasno sprejme poročila in zaključni finančni račun. 

 

AD/7 

Lipicanci v Nemčiji in predstavitev člana ZRLS iz Nemčije – član iz Nemčije, Ralf Dieter Montag Girmes, predstavi 

težave nemških rejcev lipicanca in pove, da se je nemška zveza razcepila. 8 velikih rejcev s skupaj približno 100 konji 

je izstopilo iz zveze, v kateri je ostala le polovica konj. Ti rejci so postali člani združenj iz drugih držav - Slovenija, 

Avstrija, Češka in Slovaška. Izpostavi težave članov, ki so se vključili v ZRLS, pri zrejnih pregledih za njihove živali. 

Do zdaj je bila slovenska komisija pri njih le enkrat, čeprav so ji pripravljeni plačati potne stroške, kar so takrat tudi 

storili. LIF jev letu 2013 sprejel ureditev, da se ogled živali lahko opravi le na teritoriju, ki ga pokriva posamezna PRO, 

kar bi pomenilo težavno in skoraj nemogočo pot kobil z žrebeti iz Nemčije v Slovenijo. RDMG sprašuje, kako naj se 

problem reši. 

J. Rus odgovarja, da so bili nemški člani res v neprijetni situaciji, ki jo je na generalni skupščini LIF 2013 sprožil 

predsednik nemškega združenja in bi moral izvršilni odbor LIF takrat pripraviti predlog rešitve. Na skupščini 2014 je 

bila o tej temi ponovna razprava, na kateri je bilo dogovorjeno, da naj se pregledi pravijo na način, kot je veljalo prej, 

kar pomeni, da bo ZRLS oziroma Kobilarna Lipica neovirano izvajala rejski program tudi za ZRLS člane iz Nemčije. 

 

AD/8 

Program dela in financiranja za leto 2015 

 

 Program strokovnega dela – Program predstavi Janez Rus: 

 Zrejni pregledi za ZRLS bodo predvidoma konec septembra 2015, to je en teden po Dnevu Kobilarne 

Lipica, v Kobilarni Hosta pa teden dni po pregledih v Lipici. 

 Pripušča se vse manj kvalitetnih kobil ZRLS, kar pomeni izgubo genetskega pool-a. Razmišlja, da bi 

umetno osemenjevanje morda bolj stimuliralo rejce. 

 V naslednjem tednu bo na MKGP poslan dopis v zvezi z registracijo centra za pridobivanje in 

distribucijo žrebčevega semena v Kobilarni Lipica, ki za ta namen že ima veterinarsko ambulanto.  

 

 Predstavitev avtohtonih pasem v okviru genske banke na sejmu Agra – Klemen Potočnik, Biotehniška 

fakulteta 

Klemen Potočnik je svojo predstavitev zajel v treh točkah, in sicer: 

 Koncept sejma AGRA, na katerem bodo razstavljene avtohtone pasme v okviru genske banke ter 

predstavljeni proizvodi, Združenje in rejci, za kar je potrebno pripraviti propagandni material. Izbor 

živali in prijave se opravi do 15. 4. 2015. 

 Razlaga obračuna plemenske vrednosti živali 

 Genetska struktura populacije lipicanca 

 

B. Ambrožič po predstavitvi zastavi vprašanje, če se glede na povedano lahko rejcu svetuje primernega žrebca 

za pripust na konkretno kobilo in K. Potočnik mu odgovori, da je potrebna implementacija podatkov 

magistrske naloge ge. Barbare Bračič v centralni register in dostop do njih »s klikom«, kar se bodo dogovorili 

na strokovnem svetu. 

 

 Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti – Marko Avšič 

Predstavitev programa dela ZRLS za leto 2015 je delno pokrita že s predstavitvijo mag. Rusa, pove M. Avšič, 

prireditve in ostali dogodki pa bodo potekali po že ustaljenem načinu – AGRA, Dan lipicanca, Dan Kobilarne 

Lipica, udeležba na generalni skupščini LIF, morda kakšen izlet in vse ostale prireditve, na katere bo 

Združenje ali njegovi člani povabljeno. 

M. Avšič pozove člane, da naj zaradi boljšega informiranja redno obiskujejo spletno stran Združenja in pove, 

da se ZRLS financira skoraj izključno s članarinami ter manjšimi donacijami v materialu. Nadaljuje, da cilj 

Združenja ostaja izboljšanje reje in boljša promocija, njegova obveznost pa podpora Kobilarni Lipica, da se ta 

vključi v projekt zaščite lipicanskih kobilarn v okviru UNESCO. 

Docent dr. Jaka Žgajnar, Biotehniška fakulteta, ob tej priložnosti povabi člane Združenja na zdaj že 

tradicionalno prireditev Pedagoško raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk, Lipicanci na Univerzi, ki bo 

6. 6. 2015 in pove, da je že dogovorjeno, da bo promocijska skupina PRC za konjerejo Krumperk na sejmu 

AGRA s svojimi konji prisotna cel teden. 



AD/9 

Informacija o pripustni sezoni 2015 

Janez Rus navede lipiške plemenske žrebce, ki bodo letošnjo pripustno sezono plemenili na pripustnih postajah za 

kobile članov ZRLS: 

 388 Conversano Allegra XLVI (predviden za Kobilarno Hosta),  

 397 Pluto Betalka XXIV,  

 548 Pluto Famosa V, 

 433 Maestoso Batosta XII, ki je že nekaj let na Krumperku. 

 

Pove tudi, da Kobilarna Lipica, če rejce zanima, oddaja v rejo starejše elitne kobile, ki imajo v KL že rejsko pomembne 

potomke. Seznam kobil bo objavljen na spletni strani ZRLS. Odbrane kobile se bodo pripustile in v rejo oddale breje. 

 

AD/10 

Razno 

 J. Turk izpostavi, da je potrebno uskladiti Statut Združenja in rejski program, predlaga, da se imenuje člana, ki 

bo odgovoren za udeležbo na sejmu AGRA ter pohvali člane iz Nemčije za njihovo potrpežljivost v zvezi z 

registracijo njihovih živali. Po njegovem mnenju Nemčija predstavlja možnost razširitve delovanja ZRLS. 

 

 Tone Bizjak želi pred celotnim občnim zborom oprati svoje ime v zvezi z lanskim plemenjakom – žrebčar po 

njegovem mnenju ni bil kriv, da je bil žrebec bolan ter ob tem poda nekaj dobronamernih kritik, in sicer, da naj 

bodo pravila ocenjevanja živali za vse enaka, da so potomci krumperškega žrebca M. Batoste slabi, zato naj se 

ta po njegovem mnenju izloči iz reje, da naj se naši ocenjevalni komisiji pridruži s strani LIF potrjen sodnik, da 

že več let krožijo med žrebčarji isti žrebci, da v tujini kupljen žrebec, ki je s strani LIF že potrjen kot 

plemenjak, pri nas ne sme plemeniti… 

 

Janez Rus odgovarja, da je način ocenjevanja predpisan in se ga komisija drži, da je, v kolikor ZRLS želi 

spremeniti izbor članov ocenjevalne komisije, potrebno spremeniti tudi rejski program, da LIF ni rejska 

organizacija in da je odbira žrebcev za pripustne postaje res problem – žrebci, ki nastopajo v programih 

Kobilarne Lipica, ne morejo na pripustne postaje. Rešitev bi zanesljivo bila umetno osemenjevanje kobil. 

 

 Tadej Dijak kritizira – pravil se drži pristransko in J. Rus mu odgovori, da naj se vse pritožbe v zvezi z 

ocenjevanjem vloži na ZRLS. 

 

 Podelitev priznanja Mihu Tavčarju – M. Tavčarju bo zaradi odsotnosti priznanje za njegove športne uspehe, 

odlične uvrstitve in promocijo lipicanca le-to vročeno naknadno. 

 

 Predlog v potrditev občnemu zboru, da Igor Rehar postane častni član ZRLS - OZ je po ostri razpravi 

posameznih članov (J. Turk, A. Lavrič, F. jelušič, D. Peharc) o predlogu glasoval in po izidu 19 ZA, 5 PROTI 

ter 15 ZADRŽAN predlog ni bil izglasovan. 

 

 Rajko Sinjur pozove nove člane Združenja rejcev lipicanca Slovenije, da se predstavijo pod praporom ZRLS, 

kar je 6 novih članov tudi storilo. 

 

Občni zbor se je ob 12.30 zaključil z ogledom plemenskih žrebcev, ki bodo plemenili na pripustni postaji in s 

pogostitvijo prisotnih članov. 

 

 

 

Zapisničarka: Overovatelj: Overovatelj: 

Anastasija Lavrič Darja Peharc Katarina Avšič 

 




