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Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je, na podlagi 20. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) in drugega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in
95/09 - odl. US), oblikovala naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 1. seji 4. 1.
2018 obravnavala Predlog zakona o Kobilarni Lipica(ZKL-1) – druga obravnava, ki ga
je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija predlog zakona podpira.
Komisija ugotavlja, da se dosedanji načini organiziranja in poslovni modeli
upravljanja zavarovanega posestva Lipica niso izkazali kot uspešni in da se tudi z
zadnjo spremembo zakona v letu 2016 problemi Kobilarne Lipica - brez primernih
pogojev za poslovanje, brez jasno zastavljene vizije lastnika in s skromnimi
proračunskimi sredstvi – ne rešujejo povsem v skladu s pričakovanji, zato poslovanje
Kobilarne Lipica zaostaja za načrtovanimi cilji. Iz predlaganih rešitev zakona izhaja,
da bi bil s primerno reorganizacijo in ureditvijo infrastrukture ter posledično z
izboljšanjem kakovosti storitev zagotovljen nadaljnji razvoj ter ohranitev tako
kulturnega spomenika državnega pomena, vključno s čredo lipicanskih konj, kot
turistične dejavnosti. Po trditvah predlagateljev zakona se je v zadnjem letu stanje v
Kobilarni Lipica že znatno izboljšalo, kar se je odrazilo tudi v večji obiskanosti centra
in v izboljšanem finančnem rezultatu, kar lahko predstavlja, ob naravnih danostih kot
konkurenčni prednosti območja, dobro osnovo za razvoj konjereje in večjo
prepoznavnost Kobilarne Lipica v turističnem smislu.
Trenutno je Kobilarna Lipica organizirana kot enovit javni zavod z ločeno dejavnostjo
turizma. S predlogom zakona se predvideva nova organizacijska oblika in sicer z
ustanovitvijo Holdinga kobilarna Lipica d.o.o. kot pravnega naslednika javnega
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zavoda. Predlog določa, da je holding v izključni lasti Republike Slovenije ter da
ustanovi odvisno družbo za opravljanje javne službe, medtem ko se za družbo, ki se
bo ukvarjala z gostinsko-turistično ponudbo, predvideva možnost vstopa
manjšinskega lastnika kot zasebnega investitorja.
Ob večkrat izkazani nemoči države, da v nekaterih družbah v njeni posredni ali
neposredni lasti z razpoložljivimi vzvodi ni uspela uveljaviti svojega interesa, se
komisiji zastavlja vprašanje, ali ji bo to v zaželeni meri uspelo s predlaganimi
spremembami. Izražen je bil dvom, da bo predlagana organiziranost družbe
omogočala uspešno izvajanje nadzora države nad dejavnostjo, v katero bo
predvideno v enem delu vključen tudi zasebni interes. Bolj smiselna se zdi rešitev, po
kateri bi turistični del družbe povsem prepustili zasebni iniciativi, ki bi za svoj del
poslovanja v celoti prevzela tudi tveganja. Pozitiven primer podobnega modela
poslovanja je uspeh upravljanja Postojnske jame. V odgovoru je bilo pojasnjeno, da
so predlagatelji zakona presodili, da bi v tem trenutku predstavljala preveliko tveganje
odločitev, da bi usodo Kobilarne Lipica kot vzrejno kobilarno in zavarovani kulturni
spomenik prepustili trgu in privatni iniciativi, zato so se odločili za možnost, da se
zasebnemu kapitalu delno prepusti le turistični del.
V nadaljnji razpravi so bila izražena mnenja in zastavljena nekatera vprašanja glede
preteklega dela v zvezi z vzrejo črede konj, odnosov med zaposlenimi v kobilarni ter
vzrokov za nazadovanje Kobilarne Lipica. Pripombe so se nanašale na slabo delo s
konji, odsotnost poslovnih analiz in strategije razvoja družbe ter nedorečenosti v
zvezi z vzrejno knjigo. Komisiji je bilo pojasnjeno, da notranji odnosi med zaposlenimi
niso tako slabi kot se zatrjuje v javnosti, ni pa moč zanikati, da so se v nekaterih
primerih napeti odnosi negativno odražali v slabših rezultatih celotne družbe, tako na
področju strokovnega dela s čredo, kakor tudi v turistični dejavnosti. V zadnjem času
se stanje izboljšuje, zaposlujejo so novi trenerji in jahači, ki konje v večji meri
vključujejo v delo, stroka, ki bdi nad rejo in selekcijo konj pa zopet pridobiva potreben
pomen. Še v lanskem letu izkazana nezmožnost pridobivanja potrebnih poslovnih
podatkov za pripravo poslovne analize Kobilarne Lipica je presežena, tako da je na
osnovi pridobljenih podatkov zunanji izvajalec lahko pripravil potrebno analizo za
javno službo in pridobitno dejavnost ter konsolidiran načrt poslovanja. Pri tem
projekcije izkazujejo zmanjšano potrebo po javnih sredstvih. Usmeritve razvoja
povzema načrt upravljanja zavarovanega območja, ki vsebuje elemente strateškega
dokumenta. Glede vzrejne knjige lipicancev in izpolnjevanja pogojev, da se
skrbništvo nad vzrejno knjigo obdrži v naših rokah je bilo pojasnjeno, da bo na
podlagi sprejetega zakona Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pripravilo normative o reji in vzreji konj, v okviru katerih naj bi se uredilo tudi to
vprašanje. Po mnenju komisije vprašanju skrbništva vzrejne knjige ni namenjena
zadostna pozornost in skrb, Slovenija pa bi morala vztrajati pri pravici do vodenja
vzrejnih knjig za lipicance.
Komisija izraža pričakovanje, da bo novoustanovljena družba, zaradi napovedanih
učinkov reorganizacije upravljanja na poslovanje dejavnosti kobilarne in turistične
dejavnosti, poslovala bolj uspešno kot doslej.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Branko Tomažič.
Predsednica
mag. Marija Lah, l.r.
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