
  
 

ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA ZRLS-PRO 2017 
Sobota, 4. marec 2017 ob 10:00 uri v obnovljeni graščini v Kobilarni Lipica 

 

 

Ad 1 Predsednik ZRLS-PRO Marko Avšič je odprl občni zbor in predlagal sledeče 

 

Dnevni red občnega zbora 2017: 

1. Otvoritev občnega zbora 

2. Imenovanje: 

 Delovnega predsedstva 

 Verifikacijske komisije 

 Zapisnikarja 

 Dveh overovateljev 

3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora 

4. Poročilo predsednika 

5. Poročilo strokovnega sveta 

6. Poročilo blagajnika ZRLS-PRO za preteklo leto 

7. Poročilo nadzornega odbora 

8. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2016 

9. Izvolitev treh predstavnikov v strokovni svet ZRLS-PRO 

10. Program dela in financiranja za leto 2017 

 Program strokovnega dela 

 Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

11. Informacija o prepustni sezoni 2017 

12. Predstavitev poti lipicanske 4-vprege družine Matern iz Globokega do Kobilarne – ODPADE 

13. Razno 

 

Sklep št.: 1 

Soglasno je bil sprejet dnevni red občnega zbora 2017 

 

Delovno predsedstvo (v nadaljevanju predsedstvo): 

Bogdan Ambrožič, kot predsednika 

Anastasija Lavrič, kot članico 

Draga Štiblar-Martinčič, kot članico 

 

Verifikacijsko komisijo:  

Klemen Kolenc, kot predsednika 

Matej Hosta, kot člana 

 

Za zapisničarko: 

Katarina Avšič 

 

Za overovatelja: 

Janez Peternel 

Jože Janhar 

 

Marko Avšič je dal predlog organov občnega zbora v sprejem in sprejet je bil: 

 



Sklep št.: 2 

Potrdi se delovno predsedstvo občnega zbora, verifikacijsko komisijo, zapisničarko in 

overovateljev v gornji sestavi. 

 

Ad 2 Predsednik predsedstva pozdravi navzoče in predlaga, da se Ad. 3 »Poročilo verifikacijske 

komisije o sklepčnosti občnega zbora« prestavi pred Ad. 8 »Razprava in sprejem poročil ter 

zaključnega računa za leto 2016«. 

 

Sklep št.: 3 

Predlog predsedstva je bil soglasno sprejet. 

 

Ad. 4 Poročilo predsednika ZRLS-PRO 

Predsednik Marko Avšič predstavi poročilo o delovanju izvršilnega odbora v letu 2016, ki je bil že 

predhodno poslan vsem rejcem ZRLS-PRO po pošti in so si ga lahko vsi prebrali. 

Predstavitev nekaj ključnih točk: 

 Delo IO ZRLS v letu 2016 

 Spodbuja, da bi Kobilarna Lipica imela tudi v letu 2017 posluh pri pomoči v zvezi z rejo in 

izobraževanjem rejcev 

 Kronološka predstavitev dogodkov v letu 2016, kjer so bili zelo aktivni tudi člani ZRLS 

 Predstavitev udeležbe na GA LIF 2016 na Dunaju 

 Omeni, da bo GA LIF 2017 v Lipici 

(Glej:Glasilo številka 14) 

 

Ad. 5 Poročilo strokovnega sveta 

Janez Rus predstavi poročilo o delovanju strokovnega sveta v letu 2016, ki je bil že predhodno poslan 

vsem rejcem ZRLS-PRO po pošti in so si ga lahko vsi prebrali.  

(Glej: Glasilo številka 14) 

 

Omembe vredno je, da se je v letu 2016 odprl postopek ponovnega žigosanja z vročim žigom, ki smo 

ga začeli na sestankih IO ZRLS. Janez Rus omeni, da se sedaj čaka Ministrstvo za kmetijstvo in Zavod 

za varstvo živali na odgovor na vlogo. V vlogi so bili dodani vsi argumenti za potrebno žigosanje z 

vročim žigom v smislu, da rejec sam odloči ali bo žival žigosal ali ne in ali bo žigosal z vročim žigom 

ali samo označil s transponderjem. 

 

Ad 6 Poročilo blagajnika ZRLS-PRO za preteklo leto 

Draga Štiblar-Martinčič predstavi poročilo, ki je bilo sestavljeno v skladu s SRS. 

 

  

ODHODKI v letu 2016 

- Oglas – KMEČKI GLAS   148,84  eur 

- Vabila, GLASILO 2016  475,24  eur 

- Podaljšanje internetne domene    36,60  eur 

- Kuverte    13,24  eur 

- Hrana na OZ 2016+pijača vzrej. pregl.  376,41  eur 

- Zastava ZRLS, 1 kom     65,27  eur 

- Rozete 40 kom+ 4 lente   102,00  eur 

- Najem dvorane v KL za OZ 2016  190,00  eur 

- Članarina LIF  300,00  eur 

- Provizija plačilnega prometa Banke Koper  168,60  eur 

- Položnice       9,00  eur 

- Ogled Kobilarne Lipica na OZ 2016      52,00  eur 

- Majice POLO z logotipom, 70 kom                                    1.049,20  eur 

- Knjigovodsko računovodske storitve 2016   600,00  eur 



- Vzdrž.spletne strani,gostovanje domene  183,00  eur 

- Stot.razlike,odh.iz prej.let   111,74  eur 

                                                  Odhodki skupaj :             3.881,14  eur 

             

PRIHODKI v letu 2016 

 

- Prihodki od članarin 3.504,00 eur 

- Prihodki od prodaje koledarjev 100,00 eur 

- Stotinske razlike                                                  1,48 eur 

                                Prihodki skupaj :          3.605,48 eur 

 

V letu 2016 je  Združenje izdalo en račun za koledarje. 

Rezultat za leto 2016 je 275,66 eur presežka odhodkov nad prihodki. 

Podatki na TRR ZRLS: 

Zst.:  na dan 01.01.2016   7.831,60 Eur 

Promet v breme    3.769,64 Eur 

Promet v dobro    3.604,00 Eur 

Kst. : na dan 31.12.2016   7.665,96 Eur 

  

 

Aleksander Ozmec: Podal pripombo na strošek izdelave majic in koliko majic je na razpolago. 

 

Predlog predsednika IO ZRLS-ja, da dobi v letu vsak, ki plača članarino, majico in da bomo na spletno 

stran napisali, koliko majic je še na razpolago in katere konfekcijske številke. 

 

Ad 3 Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija ugotovi, da je OZ 2017 sklepčen. 

 

Sklep št.: 4 

Soglasno smo potrdili, da je OZ 2017 legalen in legitimen. 

 

Ad 8 Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2016 

 Jože Turk: spodbudi rejce, da se bolj udeležujejo vzrejnih pregledov in da svoje živali 

pripravljajo na test delovne sposobnosti.  

 

 Aleksander Ozmec: ima pripombo glede ažurnosti spletne strani glede objave vabil na 

sestanke IO in poročil iz sestankov IO. 

 

 Bogdan Ambrožič: s pripombo Aleksandra Ozmeca se strinja, vendar pa zaradi volonterskega 

dela poskuša vsak član IO narediti svoje obveznosti v čim krajšem času. 

 

 

Sklep št.: 5 

Soglasno smo sprejeli, da se bodo nepotrjeni zapisniki sestankov IO objavili teden dni po 

sestanku IO na spletni strani 

 

 Jože Turk: Ima pripombe na logotipe na spletni strani glede donatorstva 

 

 Jože Janhar: Predlaga, da bi se morali vsi rejci še bolj angažirati in prispevati na raznih 

srečanjih in dogodkih, ki jih organizira IO ZRLS. 

 



 Klemen Potočnik: Glede prekinitve žigosanja in uvedbe čipiranja v preteklosti ni bila dana 

nobena strokovna razlaga. 

 

 Janez Rus: KL je ob prekinitvi žigosanja z vročim žigom reagirala na Veterinarski upravi in 

obrazložila, da žigosanje ne povzroča trpljenja živali, vendar Veterinarska uprava ni 

odreagirala na njihovo pritožbo. Ponovi, da se je letu 2016 iniciativa in postopek ponovno 

odprl in se čaka sedaj na odgovor Zavoda za varstvo živali. 

 

 Bogdan Ambrožič da na glasovanje poročila in zaključni račun za leto 2016. 

 

Sklep št.: 6 

Soglasno so bila sprejeta vsa poročila in zaključni račun za leto 2016 

 

Ad 9 Izvolitev treh predstavnikov v strokovni svet ZRLS-PRO 

Predlog na sestanku IO  za člane strokovnega sveta ZRLS-PRO je bil: 

Jaka Žgajnar 

Matej Hosta 

Miha Tavčar 

 

Sklep št.: 7 

Predlog predstavnikov v strokovni svet ZRLS-PRO je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 10 Program dela in financiranja za leto 2017 

Marko Avšič pove, da se bo plan izpolnjeval v skladu z rejskim programom. Vzrejni pregledi bodo 

tudi v letu 2017 potekali v Lipici z zaključkom v nedeljo s predstavitvijo najbolje ocenjenih in 

programom.  

Pobuda na predstavitvi Agra 2017 v Gornji Radgoni. 

V okviru LIF-a v Lipici bomo tudi rejci dodali svoj prispevek 

Seznam prireditev za leto 2017 v Lipici je bil predhodno objavljen v Glasilu številka 14. 

Glede financiranja se bo poskušalo dobiti kakšna sredstva na razpisih. 

 

Janez Rus: Doda, da je potrebno čim prej določiti termin za vzrejne preglede 

 

Bogdan Ambrožič: poziva vse člane, da naj se udeležijo dogodkov, ki jih organizira ZRLS in poziva 

člane, da se zaradi novih trendov reje in priprave na test delovne sposobnosti udeležujejo čim več 

izobraževanj. Poda pobudo, da vsi člani pridobijo kakršnekoli informacije o terminih izobraževanja in 

obvestijo druge člane preko socialnih omrežij oz. elektronske pošte. 

 

Klemen Potočnik: poda pobudo članom ZRLS za udeležbo oz. prispevek članov in predstavi program 

na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Rejci, ki bi se želeli predstaviti na sejmu AGRA, naj se obrnejo na 

ZRLS oz. na Klemena Potočnika, da predstavijo svoj prispevek na sejmu. 

 

Draga Štiblar- Martinčič: predlaga, da damo obvestilo na internetno stran ZRLS o pobudi za 

predstavitev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 

 

Sklep št.: 8 

Predlog o obvestilu na internetni strani ZRLS o pobudi na predstavitev na sejmu AGRA v 

Gornji Radgoni je bil soglasno sprejet. 

  

Ad 11 Informacija o prepustni sezoni 2017 

 

Klemen Turk poda informacijo glede plemenskih žrebcev, kateri bodo plemenili na pripustnih 

postajah zunaj kobilarne: 



 388 C. Allegra XLVI (2003) bo plemenil pri Andreju Hosti 

 397 P. Betalka XXIV (2003) bo plemenil pri Matjažu Hlebšu 

 433 M. Betalka XII (2004) bo plemenil na Krumperku 

 225 S. Slavina XVI (1998) še ni razporejen na nobeno plemenilno postajo 

Ad 12 Odpade 

Ad 13 Razno 

Bogdan Ambrožič: Predstavi pravilnik o podeljevanju rejskih priznanj: 

1. Rejska priznanja se podeljuje na občnem zboru za preteklo leto. 

2. Rejska priznanja se podelijo rejcem živali. 

3. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega žrebec na vzrejnem pregledu doseže oceno 75 točk 

ali več. 

4. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega kobila na vzrejnem pregledu doseže oceno 72 točk 

ali več. 

5. Rejsko priznanje se podeli rejcu, katerega žrebe na vzrejnem pregledu doseže oceno 37 točk 

ali več. 

 

Sklep št.: 9 

Pravilnik o podeljevanju rejskih priznanj je bil soglasno sprejet. 

 

Seznam priznanj: 

 

Žrebeta: 

1. Milojko Strajnar 011 Pluto Valdamora III 

2. Bogdan Ambrožič 020 Steaka III 

3. Anton Bizjak  036 Pluto Allegra XVII 

4. Marjan Kosec  023 Conversano Capra XXIV 

5. Marjan Verce  017 Conversano Bonadea IV 

6. Janez Peternel  005 Pluto Barbana III 

1. 007 Pluto Betalka XXVII 

7. Jana Jašović Memon 030 Valdamora IX 

 

Kobile: 

Rajko Sinjur  866 Slavina IX 

 

 Jože Turk: subvencije za lipicance, poda pobudo za pridobivanje subvencij za rejo lipicanca. 

 

 Aleksander Ozmec: Zanima ga, kdo bo nadomestil Klemena Turka kot člana IO, ker je 

Klemen Turk odstopil? 

 

 Marko Avšič: Predlaga, da naj prisotni dajo predlog. 

 Jože Turk: Predlaga Rajka Sinjurja 

 Jože Janhar: Predlaga predlog IO Janeza Peternela 

 Rajko Sinjur: ne  sprejme predloga Jože Turka, da bi bil član IO in sam predlaga Janeza 

Peternela 

 

 Bogdan Ambrožič: Poda se predlog na glasovanje, da se za novega člana IO predlaga rejca 

Janeza Peternela 

 

Sklep št.: 10 

Soglasno se sprejme predlog za člana IO rejca Janeza Peternela 



 

 Klemen Potočnik: predlaga, da bi med rejce poslali anketo o problematiki izbora plemenskih 

žrebcev: Zakaj se rejci odločajo oz. ne odločajo za pripuste. 

 

 Bogdan Ambrožič: predlaga, da anketo sestavi strokovni svet. 

 

 Matjaž Hlebš: izpostavi strošek ID dokumenta, strošek za dokument je 75,00 Eur. Po STRP 

naj bi bil ID dokument delno subvencioniran. 

 

 Peter Slavič: Pove, da strošek genskih testov podraži ID dokument. 

 

 Klemen Turk: obrazloži, da so stroški ID dokumenta obračunani po dejanskih stroških in 

STRP že krije delno te stroške. 

 

 Klemen Potočnik: Delno je v preteklosti krila stroške genskih testov Biotehniška fakulteta, ker 

je teste potrebovala za razne raziskave. 

 

 Jože Janhar: se zahvali vsem, ki so prišli na njihovo prireditev v Hraše - Dan odprtih vrat na 

kmetiji Janhar. 

 

 Jaka Žgajnar: Povabi na prireditev Lipicanec na Univerzi, ki bo 15. 6. 2017. 

 

 Miha Tavčar: Povabi na tekmovanje v Povirju 11. 6. 2017 in povabi čim več rejcev, da 

prireditev obiščejo kot gledalci in kot nastopajoči. 

 

Sklep št.: 11 

Soglasno je bil sprejet program dela in financiranja za leto 2017. 

 

Občni zbor je bil zaključen ob 13.00 uri. 

 

      Zapisala: 

Katarina Avšič 

 

 

  

 




