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Stališča županov Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in
Sežana do reševanja problematike Kobilarna Lipica
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Županja Občine Divača

Pripravljavec:

Marko Bandelli, mag. posl. ved, Župan Občine Komen

I.

Dopis Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

Spoštovani!
Županji in župana Občin Divača, Hrpelje -Kozina, Komen in Sežana smo se sestali v petek,
27. 11. 2015 in med drugim obravnavali tudi problematiko Kobilarne Lipica na pobudo
Civilne iniciative za Kobilarno Lipica. Župani izražajo zaskrbljenost nad dogajanji v
Kobilarni Lipica, ki je pomemben kulturno zgodovinski spomenik in nosilni steber kraškega
in slovenskega turizma.
Ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo sporočamo:
- da se želimo aktivno vključiti v reševanje problematike Kobilarne Lipica,
- da podpiramo organiziranje enovite družbe Kobilarna Lipica ter ukinitev družbe Lipica
turizem kot nerealne tvorbe,
- kot poznavalci razmer v Lipici zahtevamo, da vključite lokalne skupnosti s tega območja v
postopek priprave novega zakona.
- da mora Kobilarna Lipica ostati v državni lasti, država pa naj Kobilarno Lipica upravlja
tako, da upošteva gospodarske iniciative,
- da naj s Kobilarno Lipica v imenu države upravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki naj se usklajuje z ostalimi ministrstvi,
- da je potrebno preprečiti samovoljno ravnanje Kobilarne Lipice pri urejanju prometa na
območju Kobilarne. Uvedba enosmernega prometa ima na razvoj in turizem bližnjih krajev
negativen vpliv.
Mnenje županov je, da se Kobilarna Lipica razvija kot enovita organizacija. Za uspešno
poslovanje Kobilarne je pomemben skladen razvoj vseh dejavnosti, kar pomeni:
- ohranjanje in razvoj osnovne črede Lipicancev, izvajanje rejskega programa, šolanje konj,
testiranje delovnih sposobnosti konj in sodelovanje z združenjem rejcev Lipicancev,
- Kobilarna Lipica naj se vključuje v turistično ponudbo z ogledi Kobilarne, spoznavanje
naravne in kulturne dediščine, ogled galerije in muzeja,
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- izvajanje programa dresurnega jahanja, izvajanje šole jahanja, vožnje s kočijo in vzgoja
jahačev preko jahalnega kluba,
- izvajanje strokovno - raziskovalnih nalog na področju reje, genetike in testiranja delovnih
sposobnosti konj,
- hotelska ponudba naj spremlja osnovno dejavnost in nudi nujne gostinske usluge, nočitve,
organizacijo prireditev in poslovnih srečanj,
- dopolnilne dejavnost naj prispevajo k večjemu zadovoljstvu gostov, vračanju gostov in
daljšem zadrževanju gostov v Lipici,
- dejavnosti, kot so bazen, igralnica, tenis igrišča, golf, niso moteča in ne ogrožajo reje konj
in dela s konji,
- reja konj naj ne bo sama sebi namen. Prihodki Kobilarne so lastno delo in pomoč države
pri vzdrževanju kulturnega spomenika. Nujno je sožitje med dejavnostmi s ciljem dobrega
gospodarjenja.
V Kobilarno Lipica so bila vložena znatna sredstva, tako 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 mora ostati med
stebri prepoznavne turistične destinacije v okviru STO in se ponovno uvrstiti med
protokolarne objekte Vlade Republike Slovenije.
Županja Občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Hrpelje – Kozina, župan
Občine Sežana Davorin Terčon ter sam kot župan Občine Komen, smo kritični tudi do
delovanja vodstvenih kadrov v Lipici, ki se trudijo v dokazovanju, da je razvoj turizma
škodljiv za rejo konj, s čimer zavajajo javnost. Mnenja smo tudi, da vodstveni kader ne
sodeluje z igralnico Casino in se ne zaveda se težav, kot so obnova dotrajanega bazena, in
propadajočega Klub Hotela. Za razvoj turistične ponudbe Lipice kot celote nima kratkoročnih
rešitev in ne dolgoročne vizije.
Poleg tega vodstveni kader ni motiviran za pridobivanje lastnih prihodkov in ne sodeluje z
lokalnimi skupnostmi. Lokalna skupnost ne podpira sedanjega vodstva, to je v. d. direktorja in
strokovnega vodje.
Kot predsedujoči koordinacije kraških županov v letu 2015, ponovno poudarjam željo
lokalnih skupnosti za sodelovanje pri usklajenem razvoju območja, ki vključuje tudi območje
Kobilarne Lipica. Prav tako pa tudi željo lokalnih skupnosti, da se na upravljavske ravni
zavoda imenuje osebe, ki izvirajo iz tega okolja in to okolje tudi dobro poznajo.
Z željo po uspešnem sodelovanju,
Marko Bandelli, mag. posl. ved
Župan Občine Komen
II.

Zaključek

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep v predlagani vsebini.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dolgan
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14
in 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji 9. redni seji, dne 17.12.2015 sprejel
naslednji

SKLEP

1.
Člani občinskega sveta Občine Divača podpirajo delo in prizadevanje Civilne iniciative za
obstoj Kobilarne Lipica, z željo, da Kobilarna Lipica postane uspešna in vodilna družba na
svojem področju.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Županja Občine Divača
Alenka Štrucl Dolgan

Sklep prejmejo:
-

Civilna iniciativa (dr. Stanislav Renčelj),

-

Župani Občin: Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana.

Vložiti:
-

arhiv, tu.

