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VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Hvala za besedo, predsedujoča. Glede na to, da imamo 
enega ministra tukaj, bom zadovoljna z ustnim odgovorom.  
18. 2. 2015 je v Državnem zboru potekala skupna seja Odbora za gospodarstvo in 
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri je bila na zahtevo Združene 
levice obravnavana problematika Kobilarne Lipica. Na seji sta tako minister Židan kot 
državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Cantarutti, 
zatrjevala, da je za kobilarno zagotovljenih 5,74 milijona evrov za izvedbo petih nujno 
potrebnih projektov, pogodbe pa naj bi bile podpisane že do konca februarja. Državni 
sekretar je na seji celo dejal, naj nas nič ne skrbi, saj bodo ti projekti zagotovo šli v 
realizacijo. V zadnjih tednih pa mediji razkrivajo, da se v Kobilarni Lipica nekaj dogaja, 
da nekatera dela že potekajo, Vlada Republike Slovenije in pristojna ministrstva pa 
potrebnih pogodb za financiranje projektov kljub danim obljubam še niso podpisala. 
Zaradi tega vas sprašujem: Zakaj sta obe ministrstvi zatajili in še vedno nista zagotovili 
že obljubljenih sredstev za najnujnejše investicije? Kdaj bodo podpisane pogodbe za 
izvedbe del? Kako boste zagotovili, da se bo v Kobilarni Lipica izvedlo vseh pet nujno 
potrebnih investicij? In kdaj bosta realizirana oba sklepa, sprejeta na Odboru za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 18. 2. 2015? Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
Odgovor bo podal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko 
Počivalšek. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci!  
Poslanka Violeta Tomić! Odgovoril bom na del vprašanja, za katerega smo odgovorni 
in za katerega lahko dam verodostojne odgovore, s tem da je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo odgovorno za tržni del Lipice, to pa je za Lipico 
Turizem. O sami kobilarni mi v imenu Ministrstva za kmetijstvo ne moremo govoriti. 
Ampak, kljub vsemu. Nihče ni zatajil aktivnosti, potekajo skladno s predpisanimi 
procedurami, vloga je bila s strani našega ministrstva posredovana v potrditev na 
organ za upravljanje, in ta mora izdati odločbo o potrditvi projekta. Po prejemu odločbe 
bomo na MGRT takoj pripravili in podpisali z upravičencem Kobilarno Lipica pogodbo o 
sofinanciranju, ki je podlaga za črpanje sredstev. Res pa je, da smo na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo temeljito preštudirali vlogo in da sem se moral med 
dvema slabima rešitvama odločiti za manj slabo. Zakaj to govorim? Zato, ker je v tem 
delu od 5 milijonov iz kvote turističnega denarja predvidena sanacija veterinarske 
ambulante, skratka, še pa še zadev, ki ne sodijo v ta kontekst, vendar sem kljub vsemu 
to zadevo podpisal in posredoval organu upravljanja, zato ker je pač nemogoče 
izkoristiti ta denar v letošnjem letu za kaj drugega, kot za to, kar je bilo predvideno. 
Imam pa vsebinske težave s tem kar sem naredil, ker smatram da bi če bi bilo dovolj 
časa bilo treba te zadeve rešiti na drugačen način.  
Drugič, za pravilno in pravočasno izvedbo investicije je odgovoren upravičenec, to je 
Kobilarna Lipica iz temeljnega načrta o sami vlogi izhaja, da bo pač predvidoma 
celotna investicija zaključena do novembra 2015 in glede na kratek časovni rok za 
izvedbo bomo tudi na MGRT ta postopek spremljali in spodbujamo proces na organu 
upravljanja, da se ta zadeva čim prej zaključi.  
Zadnji del ali pa tretji del vprašanja. Realizacija sklepov iz Odbora za gospodarstvo. 
Načrt upravljanja pripravljajo upravljavci zavarovanega območja, MGRT bomo pri tem 
projektu sodelovali in sodelovali predvsem pri vsebinah, ki se nanašajo na naše 
področje, nimamo pa neposrednega vpliva na to kdaj bo ta načrt poslan v potrditev na 
Vlado Republike Slovenije. In drugi sklep odbora, glede na to, da je pač enoletno 
obdobje za pripravo strategije in sicer po pripravi poročila SDH, glede na navedeno 
izhaja to, da je SDH poročilo pripravljeno in verjamem, da bo v najkrajšem času 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pristopilo k pripravi te zahtevane 
strategije. Še enkrat poudarjam, da bomo mi pri tej zadevi samo sodelovali, se pa v 
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dosti večji meri skupaj z SDH ukvarjamo z vprašanjem dolgoročne rešitve Lipice 
Turizma, za katerega pa spet smatram, da bo moral biti na nek način nazaj povezan s 
Kobilarno, ker osebno menim, da je rešitev, ki je zdaj ločena rešitev, ki lahko pomeni 
na nek način životarjenje, ne pa dolgoročnega razvoja obeh delov, čeprav bosta 
ločena, ampak morajo biti zadeve biti rešene, naprej gledano, skupaj. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Hvala. 
Gospa poslanka Violeta Tomić zahteva dopolnitev odgovora.  
Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Hvala za besedo. 
Jaz se zavedam, da je vaše ministrstvo odgovorno predvsem za ta del, ki pokriva 
Lipico Turizem in da je Kobilarna Lipica druga zgodba, ki jo pokriva minister Židan, 
vendar tako, kot ste sami ugotovili, eno brez drugega na bo šlo. Na tej seji smo imeli 
predstavnike SDH, sindikatov, Sveta zavoda, Računskega sodišča in vsi so ugotavljali, 
da vzporedno se morata razvijati oba sektorja.  
Zanima pa me, kako ste in ali ste sploh uredili neurejeno stanje pri zemljiškoknjižni 
evidenci, ker kot vemo, ta dva sektorja posegata en v drugega, in ali se boste zmenili 
kdo in kako bo financiral kateri od teh sektorjev. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA ANDREJA KATIČ: Odgovor bo dopolnil minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Situacija je zapletena, ker je treba pri prenosu na Lipico 
turizem rešiti, 3 ključne zadeve. In sicer: vprašanje najemnine za hotele, 2. vprašanje 
najemnine za golf igrišče in 3. rešiti vprašanje vlaganj Lipice turizma v stavbo tistega 
objekta na tem področju. Ampak to so zadeve, ki jih moramo in bomo rešili, čeprav v 
tem trenutku lahko diplomatsko samo rečem, da so zadeve v procesu reševanja. 
Nisem zadovoljen s hitrostjo tega, kar počnemo. Ampak verjamem, da bomo našli 
skupaj rešitev v smeri skupnega trženja vsega, kar se na področju Lipice dogaja. Tudi 
kobilarna, ki je pač en gospodarski objekt rabi za svoje poslovanje tržni pristop in 
skupaj z Lipico turizmom verjamem, da bomo tukaj naredili en korak naprej. Z 
nadgradnjo te delilne sheme, ki zdaj velja in verjamem, da ni dobra.  
Za zaključek bi pa rekel samo to, da ključno za to zadevo je pa, da najdemo ljudi, ki 
bodo ta del peljali, zato, ker, če kje tukaj velja, da je od ljudi, ki to zadevo vodijo 
odvisno, kam bo ta stvar šla. Mi s strani države lahko samo ustvarjamo pogoje in pa 
spodbujamo pravo usmeritev. 


