
 
ZAPISNIK OZ 2018 

17. 3. 2018 ob 10.00 uri 

v prostorih graščine v Kobilarni Lipica, Lipica 5, Sežana 

 

 

Predsednik ZRLS-PRO, g. Marko Avšič, univ.dipl.str., je odprl občni zbor, pozdravil vse 

prisotne člane in direktorico Kobilarne Lipice, go. Lorelo Dobrinja. 

 

Direktorica Kobilarne Lipica, ga. Lorela Dobrinja, je pozdravila vse člane ZRLS-PRO in 

povedala, da podpira vse aktivnosti Združenja. Spodbuja naše delovanje pri promociji 

lipicanca ter izvorne kobilarne. Spodbuja pobudo ZRLS in tudi ona želi, da v strokovnem 

svetu Kobilarne obvezno dobi mesto tudi predstavnik Združenja. 

 

 

Ad 1 

Vsi člani so bili z vabilom na občni zbor seznanjeni s predlaganim dnevnim redom, zato 

predsednik predlaga v izvolitev člane delovnih organov OZ: 

Delovno predsedstvo: 

 Ambrožič Bogdan, predsednik 

 Anastasija Lavrič, članica 

 Dragica Štiblar Martinčič, članica 

Zapisničarka: 

 Katarina Avšič 

Verifikacijska komisija: 

 Janez Peternel 

 Rajko Sinjur 

Overovatelja: 

 Miha Tavčar 

 Barbara Turk 

 

 

Sklep št. 1: 

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

overovatelja v gornji sestavi. 

 

 

Ad 2 

Delovno predsedstvo je zavzelo svoja mesta in predsednik, g. Bogdan Ambrožič, navzoče 

pozdravi, se zahvali za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju da na glasovanje 

dnevni red OZ: 

 

Dnevni red: 

 Poročilo predsednika o delu ZRLS-PRO v preteklem letu 

 Poročilo strokovnega sveta ZRLS-PRO 



 Poročilo o finančnem poslovanju ZRLS-PRO 

 Poročilo nadzornega odbora 

 Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti OZ 

 Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2017 

 Volitve: 

o Predstavitev kandidata za predsednika ZRLS-PRO 

o Glasovanje 

o Predlogi za kandidate v ostale organe ZRLS-PRO 

o Glasovanje 

 Program dela in financiranje za leto 2018 

o Program strokovnega dela 

o Program sodelovanja na prireditvah in druge aktivnosti 

 Razno 

 Informacija o pripustni sezoni 2018  

o Predstavitev žrebcev 

 

Predsednik na predlog g. Klemena Turka zaradi predstavitve plemenskih žrebcev zamenja 

točki 11. in 12. dnevnega reda občnega zbora. 

 

 

Sklep št. 2: 

Predlog zamenjave je bil soglasno sprejet in občni zbor je potrdil dnevni red skupščine. 

 

 

Ad 3 

Poročilo predsednika  ZRLS-PRO o delu v letu 2017: 

Združenje je v letu 2017 izpolnilo vse zakonsko predpisane obveznosti. Zahvala Kobilarni 

Lipica za pomoč pri izpolnjevanju vseh aktivnosti. 

 

Združenje je organiziralo, sooblikovalo in s posameznimi člani sodelovalo na naslednjih 

prireditvah: 

 Občni zbor 2017 

 Dan Kobilarne Lipica 

 Dan lipicanca 

 Lipicanec na Univerzi 

 Udeležba konjenikov treh dežel v Ratečah 

 Vzrejni pregledi 2017 - Ocenjevanje kobil, žrebet in žrebcev ter preizkus delovne 

sposobnosti kobil 

 Državno prvenstvo vpreg 

 Svetovno prvenstvo dvovpreg  

 Udeležba na generalni skupščini LIF v Lipici 

 Udeležba na sejmu AGRA, razstava lipicancev zasebne reje 

 Udeležbe na različnih dogodkih v krajih naših rejcev (Kmetija Janhar, Kmetija Hosta, 

Martinov pohod pri Rajku Sinjurju, Vzrejna hiša Barbana) 

 Izobraževanje za člane komisij in pomočnikov 

 Udeležba na ocenjevanju žrebcev v Đakovu 

 Dnevi pršuta in terana 

 



V letošnjem letu se pripravlja nov Zakon o reji in živinoreji, aktivno smo se vključili v 

sprejemanje novega Zakona o Kobilarni Lipica. 

Aktivno smo poskušali s Kobilarno Lipica ponovno vzpostaviti v uveljavitev žigosanje 

lipicanca, vendar ta hip še vedno neuspešno. Uradnega odgovora iz Veterinarske fakultete še 

nismo prejeli, ker se odgovorni temu očitno izogibajo. 

 

 

Sklep št. 3: 

OZ z glasovanjem sprejme poročilo o delu Združenja za leto 2017. 

 

 

Ad 4 

Poročilo strokovnega sveta ZRLS-PRO za leto 2017 predstavi Klemen Turk, pripravil ga je in 

predhodno objavil v Glasilu ZRLS mag. Janez Rus, strokovni vodja ZRLS. 

Predstavljeno je bilo: 

 Osnovne strokovne naloge 

o Vodenje rodovniške knjige 

o ESSA – European State Studs Association 

o LIF -  Mednarodna lipicanska zveza 

o Identifikacijski pregled žrebet 

o Preverjanje porekel 

o Vodenje rodovniških knjig 

o Izdajanje zootehniških dokumentov 

o Informacijski sistem 

 Selekcija 

o Registracijski pregled žrebet 

o Odbira ženskih živali 

o Odbira moških živali 

o Izvajanje preizkusov delovne sposobnosti 

o Nadzor plemenjakov in pripustnih postaj 

 Reprodukcija 

o Preverjanje reprodukcijske sposobnosti plemenjakov 

o Rezultati pripustov 

Podrobnosti so objavljene v 15. številki Glasila združenja. 

 

 

Sklep št. 4: 

Poročilo strokovnega sveta ZRLS-PRO je bilo soglasno sprejeto. 

 

 

Ad 5 

Poročilo o finančnem poslovanju predstavi ga. Dragica Štiblar Martinčič, blagajničarka 

ZRLS-PRO. 

Poročilo je sestavljeno v skladu z računovodskimi standardi za društva. Poslovne knjige se 

vodi dvostavno. 

Dokumentacija in poslovanje je bilo posredovano nadzornemu odboru ZRLS-PRO. 
 

Poročilo: 

Reklamni material         367,91 eur 

Podaljšanje internetne domene            36,60 eur 



Ozvočenje na vzrejnem pregledu       200,00 eur 

Reprezentanca ob sestankih združenja      843,30 eur 

Kuverte in znamke           40,90 eur 

300 kom. ovitkov za dokumente                                        1.310,28 eur 

60 kom kap z logotipom        307,44 eur 

50 kom. rozete + 4 kom. lente       125,50 eur 

Članarina LIF          300,00 eur 

Provizija plačilnega prometa Banke Koper      183,04 eur 

4 kom. jaken          195,20 eur 

Soudeležba na general. zboru LIF       165,00 eur 

Knjigovodsko računovodske storitve 2017       600,00 eur 

Vzdrž. spletne strani, gostovanje domene      183,00 eur 

                                                  Odhodki skupaj:                  4.858,17 eur 

 

Prihodki iz članarin v letu 2017 so bili v višini 3.550,00 eur. 

 

4.858,17 EUR     odhodki 

3.550,00 EUR     prihodki 

1.308,17 EUR     presežka odhodkov nad prihodki 

 

Na dan 31.12.2017 je na računu Združenja 7.234,00 eur sredstev. 

 

 

Ad 6 

Nadzornega odbora, ki ga predstavlja g. Aleksander Ozmec, nima pripomb na finančno 

poročilo za leto 2017. 

 

 

Ad 7 

Poročilo verifikacijske komisije občnega zbora: Janez Peternel in Rajko Sinjur poročata, da je 

prisotnih na OZ 27 članov. Od 62 članov. ki so poravnali obveznosti, mora biti prisotnih 1/3, 

kar je 21 članov. Zato se ugotovi, da je občni zbor sklepčen. 

 

 

Ad 8 

Razprava in sprejem poročila za zaključni račun ZRLS-ja za leto 2017: 

 Pridobiti je potrebno čim več sredstev za promocijo oziroma sredstva v okviru raznih 

razpisov za pomoč pri reji. 

 Jože Turk opozarja, da je potrebno delati več na promociji lipicanca z marketinškimi 

aktivnosti, organizirati različne prireditve, oglaševati v Reviji o konjih in izdelati 

promocijski material. 

 Dada Lavrič pove, da se je v preteklosti veliko delalo na razpisih Stanovskih združenj 

in tudi pridobilo sredstva, dokler tovrstnih razpisov niso ukinili. 

 

 

Sklep št. 5: 

Potrdi se finančno poročilo za leto 2017, zaključni račun in bilanca z vsemi 

računovodskimi izkazi. 

 

 



Ad 9  

Razrešitev dosedanje sestave organov Združenja rejcev lipicanca - PRO in volitve organov 

Združenja za obdobje 2018 - 2021 

 

Delovno predsedstvo predlaga, da so volitve javne 

 

 

Sklep št. 6 

OZ z glasovanjem potrdi predlog, da so volitve javne. 

 

 

Aleksander Ozmec predstavi ekipo in program za naslednji mandat, in sicer za: 

Izvršilni odbor: 

 Aleksander Ozmec (predsednik) 

 Miha Tavčar (podpredsednik) 

 Klemen Turk (strokovni vodja)  

 Cirila Zupanc, blagajničarka  

 Jana Jašović Memon, tajnica 

 Angelika Pristov 

 Samanta Sušnik 

 Jože Janhar 

 Barbara Turk 

 Matjaž Hlebš 

 Primož Tanko 

 Rajko Sinjur 

 Ina Anzeljc 

Nadzorni odbor: 

 Jože Turk 

 Milojko Strajnar 

 Tone Bizjak (če odkloni, se predlaga Bogdan Ambrožič) 

Častno razsodišče: 

 Marjan Verce  

 Janez Peternel  

 Matej Hosta 

Strokovni svet (11 članov, od tega trije predstavniki ZRLS – PRO): 

 Klemen Potočnik 

 Matjaž Hlebš 

 Jana Jašović Memon 

 

Anastasija Lavrič prisotnim v razmislek poda svoje mnenje o izbiri strokovnega vodje v korist 

trenutnemu, mag. Janezu Rusu. 

 

 

Sklep št. 7: 

Občni zbor Združenja rejcev lipicanca razreši prejšnjo sestavo organov ZRLS-PRO in 

potrdi novo sestavo organov Združenja rejcev lipicanca – priznane rejske organizacije 

za obdobje štirih let 2018 – 2021 v predlagani sestavi. 

 

 



Ad 10 

Program dela in financiranja za leto 2018 

Novi predsednik, g. Aleksander Ozmec, predstavi štiriletni plan ter plan dela 2018. 

 Razčleniti moramo vplačano članarino s ciljem pridobivanja novih članov (mejnik: 

2018): 

- Rejci in imetniki konj plačajo 50 € članarine (imajo glasovalno pravico), 

- Podporni člani Združenja plačajo 20 € (nimajo pravice glasovanja). 

 Promocija ZRLS: 

- spletno stran je treba prevesti v angleščino in nemščino (mejnik: 2018), 

- vzdrževati moramo spletno stran z interaktivnimi vsebinami s ciljem, da jo 

naredimo bolj privlačno za obiskovalce, 

- na spletno stran je treba dodati obrazec za vpis in plačilo članarine ZRLS, kjer 

novi član že sam lahko izbere tip članstva. 

- vzpostaviti je treba prodajne liste, 

- Združenje nujno potrebuje promocijski material: majice, kape, letake, nalepke 

in podobno, 

- Združenje mora biti prisotno na sejmih doma in v tujini, 

- sodelovati je treba z drugimi združenji tradicionalnih avtohtonih pasem konj. 

 Izobraževanje: 

- učiti se moramo dela s konji na tleh, pod sedlom in v vpregi, pripraviti konje na 

razstave in jih znati ocenjevati, 

- učiti se moramo o reprodukciji in prehrani, ocenjevanju živali. 

 Sodelovati moramo na različnih razpisih za pridobivanje sredstev za delovanje 

Združenja. 

 Vpis ZRLS – PRO na seznam nesnovne kulturne dediščine (mejnik konec marca 

2018). 

 Vpis ZRLS-PRO kot združenja, ki deluje v javnem interesu – nameniti bi bilo treba 

0,5 % dohodnine (mejnik leto 2018). 

 Sodelovati moramo pri programu v okviru PRP 2014-2020 / Dobrobit živali – 

kopitarji. 

 Sodelovati moramo s tujimi združenji rejcev lipicanca. 

 Svetovalna funkcija ZRLS – rejci in vsi drugi interesenti morajo dobiti vse informacije 

na enem mestu (dobiti morajo razne finančne podpore, informacije o reji, prodaji in 

promociji konj). 

 Izleti in druženje rejcev – predlog za ogled avkcije ali prodajnega show-a v tujini. 

 Vzrejni pregledi ZRLS 2018 – registracija in identifikacija žrebet ter odbira 

žrebic/kobil in žrebcev za vpis v rodovniško knjigo. 

 

Strokovne naloge: 

 spremeniti bo treba Zakon o živinoreji jeseni 2018 – potrebno bo prilagoditi rejski 

program, 

 urediti je treba opravljanje DNK analiz, 

 rejci se morajo izobraževati za ocenjevanje konj, razširiti je treba število članov rejske 

komisije (na 3 - 5 članov), 

 nujno je treba napisati pravilnik o uporabi logotipa (kdo, kdaj, kje in kako se ga sme 

uporabiti), 

 na novo je treba izdati rodovno knjigo v tiskani in/ali spletni obliki. 

 

 



Sklep št. 8: 

Sprejme se predlagan program strokovnega dela in drugih aktivnosti za leto 2018. 

 

 

Ad 11 

Razno 

 

Podelitev priznanj najboljšim rejcem v sezoni 2017 

 

Priznanja so prejeli: 

 Jana Jašović Memon za žrebe 066 CONVERSANO WERA XXII 

 Klemen Kolenc za žrebe 052 WERA III 

 Andrej Hosta za žrebeta 069 CONVERSANO STRANA VI, 070 SIGLAVY CAPRA 

XXVI in 072 THAIS XXI 

 Janez in Nina Peternel za žrebe 054 PLUTO BARBANA VII 

 Angelika Pristov za žrebe 059 MAESTOSO MONTEAURA XXIX 

 Milojko Strajnar za žrebe 044 CANISSA III 

 Jože Turk za žrebeti 045 PLUTO ALLEGRA VIII in 046 THAIS XX 

 

Aleksander Ozmec v imenu novega vodstva ZRLS – PRO predlaga občnemu zboru, da se 

mag. Janezu Rusu za dolgoletno strokovno delo, podporo in delovanje v Združenju in velik 

doprinos k reji ter promociji lipicanca podeli častno članstvo ZRLS – PRO. 

 

 

Sklep št. 9 

OZ soglasno potrdi predlog, s čemer mag. Janez Rus postane častni član ZRLS – PRO. 

 

 

Glede avtorske pravice o uporabi logotipa in preoblikovanju je potrebno urediti še avtorsko 

pogodbo z oblikovalcem (direktorica Kobilarne je predlagala, da nam pošlje osnutek pogodbe 

o avtorskih pravicah). 

 

Razprava o usklajevanju novega zakona o živinoreji z rejskim programom Združenja. 

 

 

Sklep št. 10: 

OZ je soglasno sprejel, da se pooblasti izvršilni odbor ZRLS - PRO, da v imenu 

Združenja uskladi rejski program z novim Zakonom o živinoreji. 

 

 

Klemen Potočnik predlaga, da se predstavi na dogodku na Rodici priznanja ter potek 

ocenjevanja, selekcijo, točkovanje, razne druge metode ocenjevanja lastnosti lipicancev. 

 

Marko Avšič pove v imenu dr. Jake Žgajnarja, vodje PRC za konjerejo Krumperk, da v 

okviru diplomske naloge na BF na Krumperku vabijo rejce, da vključijo svoje žrebčke v pašo 

in skupinski hlev. 

 

Klemen Potočnik pove, da se formira mednarodna skupina za usklajevanje metod ocenjevanja 

posameznih lastnosti različnih vrst rejnih živali, tudi konj - Združenje bo dobilo obrazec za 

možnost sodelovanja v tem mednarodnem razpisu. 



Igor Trebec predstavi idejo, da bi npr. Kobilarna Lipica omogočila rejcem sejem in prodajo 

rabljene opreme, kar direktorica KL pozdravi in predlaga, da se vključi v kakšen dogodek v 

Lipici. 

 

 

Ad 12 

Informacija o pripustni sezoni 2018 

 

Za pripustno sezono 2018 bodo na voljo naslednji plemenski žrebci: 

 433 Maestoso Batosta XII na pripustni postaji Krumperk 

 388 Conversano Allegra XLVI na pripustni postaji pri Janezu Peternelu 

 209 Neapolitano Monteaura XIX na pripustni postaji pri Jani Jašović – Memon 

 397 Pluto Betalka XXIV na pripustni postaji pri Mihi Cebeku 

 631 Conversano Bonadea XXVI na pripustni postaji pri Matjažu Hlebšu 

 426 Maestoso Gratiosa II – rezerva 

 

Glavne strokovne naloge v letu 2018 bodo: 

 organizacija in izvedba vzrejnega pregleda, 

 sprememba in uskladitev rejskega programa z novo evropsko uredbo, 

 uskladiti izvajanje DNK analiz na Biotehniški fakulteti, tako da bodo opravljanje v 

primernih rokih. 

 

Občni zbor je bil zaključen ob 13.00 uri. 

 

 

         Zapisala: 

         Katarina Avšič 


