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Zaskrbljujoča dogajanja v <Kobilarni Lipica so sproţila pobudo za ustanovitev Civilne
iniciative. Namen Civilne iniciative je, da vzpodbudimo občine, da se aktivno vključijo v
reševanje zelo kompleksne problematike Kobilarne Lipica.
Čedalje več domačinov je zaskrbljenih nad nadaljnjo usodo Kobilarne Lipica. Časopisni
članki in dogajanja v Lipici begajo občane.
- Informacija Lipica turizem vredna le še 7.500,00 EUR.
- Potencial Lipice so konji, ne rulete.
- S kakšnimi vilami kidati v Lipici?
- Počivalšek podpira zdruţitev Kobilarne in hotelov.
- So delavci Lipice Turizma prejeli zadnjo plačo?
- Lipica Turizem bo čakala še 30 dni.
- Lipica Turizem: bo vlada preprečila stečaj?
- Bizjaku še eno vedejevstvo – četrto po vrsti
- Civilna iniciativa za Lipico
- Izjave v.d. direktorja Kobilarne: »Če zmaga koncept čiste gospodarske dejavnosti,
torej razvoj turizma nad konjeništvom se Kobilarni pišejo slabi časi, če ne celo njen
konec. S tem se odpira pot privatizaciji.«
- Lipica je na usodnem razpotju, so konji temelj ali privesek Lipice. Strokovni vodja
Kobilarne se zavzema za kontinuiteto vodenja. Boštjan Bizjak je edini primeren
kandidat za direktorja javnega zavoda.
- Koalicija: Lipica bo spet enotna druţba.
Ni sodelovanja z lokalno skupnostjo.
Neusklajena stališča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in gospodarskega
ministra o nadaljnjem razvoju in organiziranosti Kobilarne škodijo njenemu ugledu.
Ministri, ki obiskujejo Kobilarno Lipica ne čutijo nobene potrebe za informiranje lokalne
skupnosti. Kobilarna Lipica je sestavni del KRASA. Nujno je vzpostavitev sodelovanja
med ministri in lokalno skupnostjo. Zavzemamo se, da se z Kobilarno Lipica ukvarja le
eno ministrstvo.
Svet Kobilarne naj sestavljajo kadri, ki bodo Kobilarno Lipica razumeli kot celoto, imeli
nadzor nad rejskim delom, varovanjem kulturne dediščine, gostinsko turistično ponudbo in
sodelovanjem z okoljem pri načrtovanju promocijskih aktivnosti.
Družba Lipica Turizem je zgrešena odločitev
Hotelsko-gostinska dejavnost je bila sestavni del turistične ponudbe Lipice. Ustanovitev
druţbe Lipica Turizem je umetna birokratska tvorba. Ustanovitev Druţbe je škodljivo dejanje,
ki je sproţilo vrsto špekulativnih ugibanj. Ustanovitev Druţbe kaţe na to, da vladne inštitucije
ne poznajo delovanja Kobilarne in enotnega trţenja. Ustanovitev Lipica Turizem ima za
posledico dvojnega trţenja Lipice: Kobilarne in druţbe Lipica Turizem, ki jo predstavlja hotel
Maestoso. Zavajajoče je mnenje, da je Lipica Turizem izčrpavala Kobilarno. Hotel Maestroso
je bil sestavni del celovite ponudbe Kobilarne. Pričakovanja, da bi hotel Maestoso posloval

pozitivno in prispeval k vzdrževanju Kobilarne so nerealna. Potrebni so veliki napori za
oţivitev in povečanje poslovanja. Bazen ob hotelu je dotrajan in zaprt. Slovenski državni
holding (SDH) mora pripraviti načrt sanacije in predvideti investicijska sredstva za
obnovitvene posege.
Vsa gostinska dejavnost v Lipici naj se zdruţi pod eno streho. Nujno je, da se lokalna
skupnost poveţe z SDH in prispeva k iskanju sprejemljivih rešitev. Ena od moţnih rešitev je,
da igralnica Casino Portoroţ prevzame hotel Maestoso v upravljanje.
Kobilarna Lipica kot enovita družba
Civilna iniciativa se zavzema za Lipico kot enovito druţbo. Druţba Lipica Turizem se mora
pripojiti h Kobilarni.
Odločitev koalicije (20.11.2015), da bo Lipica spet enovita druţba je prava rešitev. Sledi
priprava zakona, ki bo Lipico ponovno zdruţil.
Zahtevamo, da lokalna skupnost aktivno sodeluje z ministrom za gospodarstvo pri
pripravi zakona. Zakon naj ne dovoli privatizacije lastnine zavoda ali izločitev njegovih
delov. Vloga zavoda je, da upravlja in gospodari s kulturnim spomenikom.
Lipica mora ostati v državni lasti.
Zgodovina potrjuje, da se je Kobilarna Lipica kot kulturno-zgodovinski spomenik ohranila
kot drţavna lastnina. Kobilarna Lipica je preţivljala tudi teţke čase vendar je vedno
prevladovala skrb za ohranitev črede. Kadar je odpovedala drţava, je priskočilo na pomoč
lokalno gospodarstvo. Lokalno gospodarstvo je podpiralo razvoj Kobilarne v smeri razvoja
turistične ponudbe, pri čemer je bil osnovni motiv konj. Hotelsko-gostinska dejavnost je
dopolnjevala ponudbo obiskovalcem Lipice.
Lipice ne damo. Privatizacija Kobilarne Lipice, matične črede, zemljišč, objektov se ne sme
in ne more zgoditi. To bi bil zločin nad naravno in kulturno dediščino.
Moţne so sprejemljive in gospodarne oblike upravljanja, kar je predvsem odvisno od
kadrov, ki se bodo vţiveli v poslanstvo Kobilarne Lipice.

Usmeritev Kobilarne Lipica
Kobilarna Lipica se mora razvijati kot enovita organizacija. Za uspešno poslovanje Kobilarne
je pomemben skladen razvoj vseh dejavnosti;
- ohranjanje in razvoj osnovne črede Lipicancev, izvajanje rejskega programa, šolanje
konj, testiranje delovnih sposobnosti konj in sodelovanje z zdruţenjem rejcev
Lipicancev.
- Kobilarna se vključuje v turistično ponudbo z ogledi Kobilarne, spoznavanje naravne
in kulturne dediščine, ogled galerije in muzeja.
- Izvajanjem programa dresurnega jahanja, izvajanjem šole jahanja, voţnje s kočijo,
vzgojo jahačev preko jahalnega kluba.
- Izvajanje strokovno-raziskovalnih nalog na področju reje, genetike in testiranja
delovnih sposobnosti konj.
- Hotelska ponudba spremlja osnovno dejavnost in nudi nujne gostinske usluge, nočitve,
organizacijo prireditev in poslovnih srečanj.
- Dopolnilne dejavnosti prispevajo k večjemu zadovoljstvu gostov, vračanju gostov in
daljšem zadrţevanju gostov v Lipici.

-

Dejavnosti kot so bazen, igralnica, tenis igrišča, golf, niso moteča in ne ogroţajo reje
konj in dela s konji.
Reja konj naj ne bo sama sebi namen. Prihodki Kobilarne so lastno delo in pomoč
drţave pri vzdrţevanju kulturnega spomenika. Nujno je soţitje med dejavnostmi s
ciljem dobrega gospodarjenja.

V Kobilarno so bila vloţena velika sredstva v objekte za rejo in šolanje konj. Lipica naj ne
postane farma konj za uveljavljanje zasebnih interesov, kar je lahko posebna oblika
privatizacije in omejevanje Lipice kot turistične destinacije.
Kobilarna Lipica mora ostati med stebri prepoznavne turistične destinacije v okviru STO in se
ponovno uvrstiti med protokolarne objekte vlade Republike Slovenije.
Sofinanciranje s strani drţave naj stimulira delavce v Kobilarni za ustvarjanje lastnih
prihodkov.
Kadrovska problematika Kobilarne Lipica
Vršilec dolţnosti direktorja in strokovni vodja Kobilarne Pričakujeta, da vlada predstavi
bodočo usmeritev. Vlada naj pove kaj hoče in naj nato tudi financira Kobilarno.
Vodstvo Kobilarne se trudi v dokazovanju, da je razvoj turizma škodljiv za čredo konj.
Vodstveni kader ni motiviran za pridobivanje lastnega prihodka. Obisk Kobilarne je skromen
in znaša le 70.000 obiskovalcev letno. Dopolnilne dejavnosti jih ne zanimajo in ne iščejo
poslovnih povezav s KRASOM, Štanjelom, Postojnsko jamo, Parkom Škocjanskih jam.
Javna izjava v. d. direktorja Kobilarne: Če zmaga koncept čiste gospodarske dejavnosti,
torej razvoj turizma nad konjeništvom se Kobilarni pišejo slabi časi, če ne celo njen
konec. S tem se podpira pot privatizaciji.«
Minister Ţidan še zmeraj zagovarja stališče, ki daje prednost Lipicancu. Turistična dejavnost
v Lipici naj bi delovala ločeno od osnovne dejavnosti – skrbi za lipicance, s čemer bi se
izgognili finančnemu izčrpavanju Kobilarne za pokrivanje izgube iz hotelsko-gostinske
dejavnosti.
Vodilni delavci v Kobilarni ne iščejo soţitja med dejavnostmi na območju Kobilarne in izven
nje. Štirikratno imenovanje vršilca dolţnosti je neodgovorno s strani vlade oziroma
ministrstev. Zavlačevanje je tudi špekulativno in prispeva k krčenju turistične ponudbe
Kobilarne. V času vedejevstva se lokalna skupnost ni angažirala za kadre.
Predlagamo, da se lokalna skupnost takoj angaţira in pripravi predlog za direktorja,
strokovnega vodjo in ostale vodstvene delavce v Kobilarni. Potrebno je tudi kadrovska
okrepitev trenerjev, gostinskih kadrov in kadrov v prodaji.
Svet Kobilarne Lipica naj sestavljajo kadri, ki bodo Kobilarno Lipica razumeli kot celoto,
imeli nadzor nad rejskim delom, varovanju kulturne in naravne dediščine, gostinsko-turistične
ponudbe in sodelovali z okoljem pri načrtovanju prostorskih rešitev in promocijskih
aktivnosti.
Sklep:
Nadaljnji razvoj Kobilarne Lipica je pomemben za vse občine. Občinski sveti naj v
najkrajšem moţnem času obravnavajo problematiko Kobilarne Lipica in se zavzamejo za
Kobilarno Lipica kot enovito druţbo. Aktivno naj sodelujejo pri pripravi novega zakona o
Kobilarni Lipica. Občine naj se angaţirajo pri kadrovskih rešitvah.
S stališči kraških občin je potrebno seznaniti vlado RS, Ministrstvo za gospodarstvo,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Svet Kobilarne Lipica, poslance s
Primorske in Notranjske ter javnost.

