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ZAPISNIK 1. seje IO ZRLS – PRO, 
petek, 19. marec 2010 ob 19. uri v hotelu Maestoso v Lipici  

 
Prisotni: Žarko Kariž, Anastasija Lavrič, Igor Rehar, Dragica Štiblar Martinčič, Rajko Fabbro, Klemen Turk, 
Bogdan Ambrožič, Darja Peharc, Maja Amon, Fabio Gergolet, seje se je udeležila Jana Jašović, članica 
nadzornega odbora  
Odsotni: Andrej Hosta, Janez Rus 
 
Predsednik v uvodu pozdravi vse člane IO in predlaga, da v skladu s statutom in dnevnim redom izmed 
članov najprej izberemo tiste, ki bodo opravljali funkcije podpredsednika, tajnika in blagajnika.  
 

Dnevni red: 
1. Določitev podpredsednika, tajnika, blagajnika 
2. Tekoča problematika 
3. Razno 

AD/1: 
Rajko Fabbro izpostavi, da v preteklem mandatu blagajnika nismo imeli, zaradi česar je več dela odpadlo na 
finančno računovodski servis Lart d.o.o. – Božena Škabar, s katerim ima Združenje že več let pogodbo za 
opravljanje finančno računovodskih storitev. Ugotovili smo, da je predvsem v zadnjem letu dni pojavilo 
precej zapletov, ki pa jih je predsednik predstavil že na prejšnjih sestankih, saj je bilo zaradi prezasedenosti 
računovodkinje sodelovanje z njo pogosto oteženo. Rešitev smo našli v tem, da bo v bodoče servis za nas 
izvajal le še osnovne predpisane računovodske storitve in zaključni račun, kot to določa zakon, vse ostalo v 
zvezi s finančnim poslovanjem pa bo prevzel blagajnik Združenja. Na ta način bomo zmanjšali stroške 
poslovanja in znižali pogodbeno ceno za sodelovanje z Lart d.o.o. na cca 50 € mesečno + zaključni račun 
(100 – 200 €), kar znese okrog 800 € letno, kar je bistveno manj od dosedanje cene. Za plačilo računov skrbi 
in je odgovoren predsednik, blagajnik pa bo zbiral račune, vodil evidenco računov in plačil ter jih enkrat na 
tri mesece predložil v knjiženje računovodskemu servisu. Glede plačila članarine po položnicah in 
njihovemu pošiljanju se bosta med seboj dogovorila Servis in blagajnik.  
Med predlogi za zasedbo funkcij so bili po krajši razpravi, izmenjavi mnenj in utemeljitvah soglasno izbrani 
naslednji člani IO: 
Blagajnik - Dragica Štiblar Martinčič  
Tajnik –Darja Peharc 
Podpredsednik –Bogdan Ambrožič 
 
AD/2: 
V nadaljevanju opozori predsednik tudi na pomembne naloge, ki jih bodo v bodoče opravljali novi člani IO, 
saj bo treba na nekaterih ključnih področjih delovanja zelo okrepiti prizadevanja za dosego ciljev, ki v 
preteklosti niso bili realizirani ali ne v zadostni meri.  
 
Klemen Turk bo v bodoče zadolžen za koordinacijo vseh aktivnosti v zvezi z vpregami, ki so eno 
najpomembnejših področij z vidika reje in promocije Združenja. V zvezi s tem bo potrebno pripraviti skupen 
program delovanja vseh, ki se ukvarjajo z vožnjo vpreg in ob jahačih, ki jih vodi Žarko Kariž, predstavljajo 
nepogrešljiv sestavni del programa, s katerim se Združenje predstavlja in nastopa na različnih prireditvah ter 
ob drugih priložnostih.  
 
Anastasija Lavrič je novi administrator spletne strani, urednica Glasila ZRLS – PRO, po potrebi ji pri tem 
tehnično podporo nudi Maja Amon. 
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Fabio Gergolet, izveden na področju novinarstva in medijev, saj je to obenem tudi njegov poklic, bo 
angažirano nastopil pri koordinaciji  in izvedbi medijskih aktivnosti in stikov z javnostjo, ki naj bi se v 
bodoče prav tako okrepile s ciljem večje prepoznavnosti in poudarjanja pomena delovanja Združenja v 
javnem interesu.  
 
Ob odsotnosti strokovnega vodje R. Fabbro seznani navzoče z razporeditvijo plemenskih žrebcev iz KL na 
lokacije pripustnih postaj – F. Pirnat je žrebca že sprejel, B. Brinjovc se je odločil, da letos plemenjaka ne bo 
imel, na željo A. Hosta pa je izključno zanj KL razširila ponudbo plemenjakov, med katerimi se bo še 
odločil. 
 
Predsednik predstavi navzočim trenutno finančno situacijo in stanje na TRR Združenja, ki znaša cca 1.500 €. 
Po plačilu internetnih storitev bo sredstev premalo za izvedbo kakršnihkoli prireditev, na računu bo namreč 
ostalo le še sredstva, potrebna za tekoče redno poslovanje Združenja (poštnine, pisarniško poslovanje). 
Zaradi tega je ključna naloga vseh članov IO, da intenzivno pristopijo k iskanju finančnih virov, sponzorjev, 
donacij, predvsem pa poiščemo možnosti, da Združenje s svojim programom proti plačilu nastopa na 
različnih prireditvah ali ob drugih priložnostih. K. Turk predlaga dvig cene skočnine za npr. 50 €, ki bi bili 
namenjeni delovanju Združenja, zlasti kritju stroškov v zvezi z izvajanjem rejskih aktivnosti. Člani IO se s 
predlogom strinjajo. Pred potrditvijo bo IO o tej odločitvi seznanil tudi strokovni svet, ki bo sklican 
predvideno v kratkem.  
 
Obenem B. Ambrožič poudari, da je bil predlog za dvig višine članarine na 50 € za leto 2011, ki je bil sprejet 
na občnem zboru, umesten, čeprav bi morali razmisliti tudi o možnosti, da višino članarine  modificiramo 
letno in to glede na predvideno porabo in dejanske stroške delovanja ob zključku posameznega leta. Tako bi 
se članarina plačala najprej kot akontacija, ob koncu leta pa bi se ustrezno glede na potrebe povečala ali 
zmanjšala. Ta predlog bo IO obravnaval na eni od naslednjih sej ter ga oblikoval kot predlog sklepa za 
naslednji občni zbor. 
 
Predsednik opozori, da bomo morali letos pravočasno predložiti vsa dokazila za pridobitev sredstev za 
izvajanje nalog iz STRP, ki jih MKGP najprej nakaže VF, ta pa Združenju šele po predložitvi ustreznih 
dokazil, povezanih z izvedbo teh nalog.  
  
AD/3:  

• A. Lavrič seznani IO o potrebnih programskih popravkih in dogovorih s programerjem, ki so bili 
potrebni za administratorjevo delo na spletni strani in R. Fabbro ponovno pojasni zaplete, zaradi 
katerih smo menjali strežnik, saj je bilo moteno delovanje spletne strani in vložena sredstva. 

• K. Turk poudari, da je potrebno pravočasno pristopiti k oblikovanju programa vsebine preizkusa 
delovnih sposobnosti, saj so bili rejci o tem, da se bo letos pričelo z njegovim izvajanjem že 
seznanjeni na občnem zboru. Kvaliteten in pravočasno izdelan program je pogoj, da bodo lahko rejci 
primerno pripravili svoje živali na preizkus, ki je pomemben tudi kot pogoj za ohranitev statusa 
priznane rejske organizacije. R. Fabbro predlaga, da se to vprašanje izpostavi in reši na naslednjem 
strokovnem svetu. 

• I. Rehar seznani vse navzoče, da so nas iz KL obvestili, da je prostor, ki ga bo lahko uporabljalo 
Združenje, odobren, da pa bo novi pomočnik direktorja, ki je nastopil delo ta teden, pripravil 
pogodbo med KL in ZRLS – PRO o brezplačnem najemu tega prostora. 

• J. Jašović seznani IO z neformalno ponudbo nemške konjeniške revije Pferde Boerse iz medijske 
skupine Cavallo, ki sta jo posredovala dva naša člana iz Nemčije. Ponudba zajema možnost, da se 
Združenje predstavi na šestih straneh. V predstavitev lahko vključi podatke o svojem delovanju, 
programu, temeljnih ciljih in predstavi posamezne člane, njihove rejske uspehe in dejavnost, kot tudi 
konje, namenjene prodaji. Cena objave za Združenje znaša 2.000 €, od katerih bi 500 € prispevala 
nemška člana. Po pridobitvi uradne ponudbe bodo imeli zainteresirani člani Združenja možnost, da 
za prispevek 200 €, ki jih plačajo sami, predstavijo v tej reviji svojo ponudbo. Predlog bo podrobneje 
predstavljen  in obrazložen na spletni strani v naslednjih dneh. 

 
 

         Zapisala: 
Darja Peharc 


