
 
 

 
Zapisnik 11. seje IO ZRLS – PRO 

Petek, 7. 8. 2015, Kobilarna Lipica 
 
 
Prisotni člani IO: Marko Avšič, Katarina Avšič, Bogdan Ambrožič, Matej Hosta, Darja 
Peharc, Anastasija Lavrič 
 
Odsotni člani IO: Žarko Kariž, Janez Rus, Klemen Turk, Dragica Štiblar Martinčič, Barbara 
Turk, Jože Janhar 
 
Na seji sta bila prisotna še direktor KL Boštjan Bizjak in Milan Pohar. 
 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. seje  

2. Dopis na MKGP v zvezi z uvrstitvijo lipicanskih kobilarn v UNESCO zaščito 

3. Zrejni pregledi 

4. Razno 

 

AD/1: 
Zaradi nesklepčnosti se zapisnik prejšnje seje ni potrjeval. 
 
AD/2: 
Člani IO z vsebino dopisa, ki sta ga pripravila Miroslav Marc in Milan Pohar na predlog 
predsednika ZRLS še  niso seznanjeni, zato je Anastasija Lavrič prebrala dopis in spremno 
pismo na MKGP v zvezi z uvrstitvijo lipicanskih kobilarn v UNESCO zaščito. IO se s 
pismom strinja, podpira pa ga tudi direktor Kobilarne Lipica. Dopis s spremnim pismom bo v 
naslednjem tednu poslan na MKGP. 
Direktor KL seznani prisotne s težavami, ki spremljajo gradbena dela in obnovo nekaterih 
objektov v Kobilarni, saj se zadeve zapletajo zaradi lokalnih interesov, ki jih v Nadzornem 
svetu KL zagovarja predstavnik »zainteresirane javnosti«, to je v tem primeru Občina Sežana. 
Ugotavljamo, da v tem primeru pravni termin »zainteresirana javnost« ne pomeni zgolj 
predstavnika lokalne skupnosti, ampak si ga je potrebno razlagati mnogo širše in to v interesu 
celotne države. V tem primeru zainteresirano javnost za ohranitev reje lipicanca v najširšem 
obsegu predstavlja zgolj in samo Združenje rejcev lipicanca Slovenije, ki deluje v javnem 
interesu na območju celotne države in ne le lokalne skupnosti Sežana. Na tej podlagi 
sprejmemo sklep, da Kobilarna Lipica poda predlog Vladi RS, da predstavnik zainteresirane 
javnosti v Nadzornem svetu Kobilarne namesto predstavnika Občine Sežana postane 
predsednik ZRLS, g. Marko Avšič.  
 



AD/3: 
Zaradi odsotnosti strokovnega vodje datum zrejnih pregledov v Kobilarni Lipica ni bil 
določen. Datum zrejnega pregleda v Kobilarni Hosta se bo določil v dogovoru z Andrejem 
Hosto. 
 
AD/4: 

- Generalna skupščina LIF bo letos v Franciji od 8. do 10. 10. 2015. Stroški udeležbe so 
200 € na osebo. Predstavnikov ZRLS na skupščini še nismo določili. 

 
 
 
Po končani seji je prisotne člane IO direktor KL vodil na obhod po kobilarni, da so si lahko 
ogledali vsa dela, ki so v njej načrtovana in večinoma že potekajo. 
 
 

Zapisala: 
       Darja Peharc 


