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Ljubljana, 7. 5. 2020

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si   

ZADEVA: Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in
šestega odstavka 30. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) je Vlada Republike 
Slovenije na ....seji dne....sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije sprejme Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020.
                                                                                  

                                                                                 dr. Božo Predalič
                                                                                 generalni sekretar

PRILOGE:

- Sklep Vlade Republike Slovenije,
- Obrazložitev,
- Pojasnila Kobilarne Lipica d. o. o.,
- Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020.
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PREJMEJO:

-Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
-Ministrstvo za finance,
-Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
-Ministrstvo za javno upravo,
-Ministrstvo za kulturo,
-Služba Vlade RS za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Zdravko Počivalšek, minister
 Simon Zajc, državni sekretar
 Mag. Helena Cvikl, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

Koncesionar je v skladu z Zakonom o Kobilarni Lipica (Uradni list RS št. 6/18) pripravil Letni načrt 
razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020, iz katerega izhaja, da je v lasti Republike Slovenije 
427 konj iz Kobilarne Lipica, od katerih skrbi koncesionar neposredno za 377 konj (31 plemenskih 
žrebcev, 91 plemenskih kobil, 74 konj naraščaja do 4. leta starosti, 31 žrebet letnika 2019 in 150
drugih konj), medtem ko je v pogodbeni reji 50 konj (48 konjev in 2 plemenska žrebca na zunanjih 
pripustnih postajah). Iz Letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020 je razvidno, da 
se predvideva izvedba prenosa lastninske pravice iz Republike Slovenije na drugo pravno osebo za 
142 konj in sicer po štirih sklopih. Za 89 konjev, pri katerih je ocenjena prodajna vrednost na 0 
(zaradi starosti, trajnih poškodb, bolezni, itd.) in kateri niso primerni za uporabo in rejo, je predvidena 
neodplačna odtujitev, med tem ko je za 53 konj, ki imajo določeno prodajno vrednost, predvidena 
prodaja. 

Predvideno odtujitev oz. prodajo izvede koncesionar v imenu in za račun Republike Slovenije, pri 
čemer predstavljajo prihodki iz tega naslova prihodke lastnika. 
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
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č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE

e) socialno področje DA/NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Finančne posledice se kažejo v prilivih iz naslova prodaje 53 lipicanskih konj v skupni višini ocenjene 
tržne vrednosti 117.150,00 EUR. Pri določanju tržne vrednosti posameznega konja se je upoštevala 
njegova starost, njegovo zdravstveno stanje, nivo znanja, delovno sposobnost in uporabnost. Prav 
tako pa se je upoštevalo ali je konj plemenski ali ne. 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

+117.150,00 EUR

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
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(Če je odgovor DA, navedite:

Datum objave: 

V razpravo so bili vključeni: 

Upoštevani so bili:

 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

    Zdravko Počivalšek
               minister
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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in
šestega odstavka 30. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18) je Vlada Republike 
Slovenije na ....seji dne....sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije sprejme Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020.
                                                                                 

dr. Božo Predalič
            generalni sekretar

PREJMEJO:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za kulturo,
- Služba Vlade RS za zakonodajo.
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Obrazložitev

Zakon o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 6/18, v nadaljevanju: ZKL-1) v drugem odstavku 23. 
člena določa, da je čreda lipicanskih konj v Kobilarni Lipica (kot avtohtona pasma izjemnega 
pomena) last Republike Slovenije. V ZKL-1 so podane tudi osnovne informacije o čredi ter usmeritve 
glede ureditve njihove reje in vzreje. ZKL-1 opredeljuje tudi način upravljanja s premoženjem v 
Kobilarni Lipica. Sama skrb za vzrejo in rejo lipicanskih konj spada med naloge javne službe, za 
izvajanje katerih je bila v skladu z  ZKL-1 ustanovljena posebna družba, to je Kobilarna Lipica d.o.o. 
(v nadaljevanju: koncesionar). Koncesionar ima čredo lipicanskih konj v brezplačni uporabi in sicer 
kot javno korist, pri čemer pa mora z njo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Koncesionar je v 
skladu s šestim odstavkom 30. člena ZKL-1 dolžan tudi vsako leto pripraviti letni načrt razpolaganja z 
lipicanskimi konji, ki se ga posreduje v sprejem vladi in kateri vsebuje podatke o konjih, ocenjeni tržni
vrednosti in predlog razpolaganja s konji. 

Koncesionar je pripravil Letni načrt razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020, iz katerega izhaja, 
da je v lasti Republike Slovenije 427 konj iz Kobilarne Lipica, od katerih skrbi koncesionar 
neposredno za 377 konj (31 plemenskih žrebcev, 91 plemenskih kobil, 74 konj naraščaja do 4. leta 
starosti, 31 žrebet letnika 2019 in 150 drugih konj), med tem ko je v pogodbeni reji 50 konj (48 konjev 
in 2 plemenska žrebca na zunanjih pripustnih postajah). 

Iz Letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2020 je razvidno, da se predvideva 
izvedba prenosa lastninske pravice iz Republike Slovenije na drugo pravno osebo za 142 konj in 
sicer po naslednjih sklopih:

- 45 konj, ki so v pogodbeni reji se neodplačno prenese rejcem, ker je njihova knjigovodska in 
tudi prodajna vrednost ocenjena na 0 (večina je starejših konj, ki so brez ustreznega šolanja in 
znanja). Ti konji niso primerni za izvajanje nalog javne službe. 

- 32 konj, ki so v oskrbi pri koncesionarju, nimajo niti knjigovodske niti prodajne vrednosti, saj 
zaradi visoke starosti, poškodb, trajnih bolezni ali zaradi fizične konfiguracije niso primerni za 
izvajanje nalog javne službe, zato se predlaga njihova neodplačna odtujitev v oskrbo. Odtujitev 
v oskrbo pomeni prenos lastninske pravice konj na nove lastnike, ki morajo zagotoviti ustrezne 
pogoje glede vhlevitve, izpustov in kvalitetnega ravnanja s konji.

- 12 mlajših konj, ki so v oskrbi pri koncesionarju, se neodplačno odtuji, saj zaradi trajnih poškodb 
in bolezenskih stanj niso primerni niti za treninge niti za rejske namene. Njihova prodajna
vrednost je ocenjena na 0. 

- 53 konj, ki niso potrebni za izvajanje nalog javne službe, imajo pa še prodajno vrednost, se 
proda. 

Neodplačne odtujitve so predvidene za stare, poškodovane in bolne konje, ki niso primerni za 
izvajanje nalog javne službe. Kobilarna Lipica nima prostorskih, kadrovskih in navsezadnje finančnih 
resursov za oskrbovanje tovrstnih konj. Z njihovo neodplačno odtujitvijo se skrbi za optimizacijo 
stroškov oskrbe konj in zagotavlja tudi kapacitete za nove generacije konj. V primeru, da so konji 
primerni za terapevtske namene se bodo za to tudi uporabili.

Ne glede na uporabno vrednost bodo bodoči lastniki morali za konja poskrbeti v skladu z načeli 
dobre konjerejske prakse, pri čemer jim bo Kobilarna Lipica nudila strokovno svetovanje glede reje in 
vzreje konja. Bodoči lastnik bo moral za pridobitev lipicanca iz Kobilarne Lipica izpolnjevati 
predpisane pogoje, kot so: izpolnjevati standardne pogoje za nastanitev in bivanje konja, skrb za 
konja s skrbnostjo dobrega gospodarja, zagotoviti vsakodnevni izpust konja na pašnik ali drugo 
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primerno tekališče, zagotoviti redno zdravstveno varstvo idr. 

Cenitev konj namenjenih odtujitvi oziroma prodaji je izvedla strokovna komisija koncesionarja na 
osnovi obstoječe metodologije, pri čemer so bili pri določanju prodajne vrednosti upoštevani različni 
kriteriji, kot so starost konja, njegovo zdravstveno stanje, nivo znanja, delovna sposobnost in 
uporabnost, ter dejstvo ali je konj plemenski ali ne. 

Glede na zgoraj navedeno je bilo ugotovljeno, da konji iz predstavljenih sklopov niso primerni         
oziroma potrebni za izvajanje nalog javne službe, zato se predlaga njihova odtujitev oziroma prodaja. 
S predvidenimi odtujitvami oz. prodajami se ne bo posegalo v zakonsko določeno dolgoročno 
zagotavljanje števila plemenskega jedra črede konj lipicancev.

Predvideno odtujitev oz. prodajo konj bo izvedel koncesionar v imenu in za račun Republike 
Slovenije, pri čemer predstavljajo prihodki iz tega naslova prihodke lastnika.
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