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ZAPISNIK 2. seje IO ZRLS – PRO, 
petek, 23. april 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, Fabio Gergolet, seje se je udeležil še predstavnik Kobilarne Lipica, g. 
Klavdij Čehovin. 
Odsotni: Andrej Hosta, Janez Rus, Maja Amon. 
 
Dnevni red: 
1) potrditev zapisnika prve seje, 
2) priprave na Dan lipicanca, 
3) razno. 
 
AD/1: 
Med obravnavo zapisnika 1. seje so bile izpostavljene pripombe A. Hosta, ki jih je neposredno pred 
sestankom po elektronski pošti posredoval vsem članom IO, saj se sam ni udeležil ne prvega in ne drugega 
sestanka. Pripombe so se nanašale na zapis o razporeditvi žrebcev in na predlog o dvigu skočnine. Prvo 
pripombo so člani IO sicer vzeli na znanje, vendar se zapisnik zaradi tega ne bo spremenil, saj  gre za zapis o 
dejanski vsebini seje. V zvezi z dvigom skočnine so bili člani IO mnenja, še posebej K. Turk, ki je predlog 
sploh podal, da je v zapisniku res nekoliko nerazumljivo zapisano, saj smo sklenili, da bo o predlogu za dvig 
skočnine najprej razpravljal strokovni svet. Dokončno odločitev bo sprejel IO šele po tej razpravi. Zato se 
zapisnik 1. seje popravi tako, da se v točki AD/2, 5 odstavek - del, ki govori o predlogu za dvig skočnine, 
zdaj glasi: 
»K. Turk predlaga dvig cene skočnine za npr. 50 €, ki bi bili namenjeni delovanju Združenja, zlasti 
kritju stroškov v zvezi z izvajanjem rejskih aktivnosti. Prisotni člani IO se s predlogom strinjajo, s tem 
da bo o predlogu za dvig skočnine najprej razpravljal strokovni svet. Dokončno odločitev bo sprejel 
IO šele po tej razpravi.«  
S tem popravkom je zapisnik 1. seje soglasno potrjen. 
 
 
AD/2: 
G. Klavdij Čehovin predstavi, da bo ob 430-letnici Kobilarne Lipica, ki jo želijo obeležiti čimbolj pestro in 
svečano, razen Dneva lipicanca (23. 5. 2010) v maju potekalo več dogodkov. Nekateri so bili izvedeni že v 
aprilu, 8. maja pa bo v Kobilarni vseslovenski dan konjeništva. Pričakujejo 430 konj iz jahačev iz cele 
Slovenije, zato bo to za KL logistično in organizacijsko velik zalogaj. Obenem predlaga, da bi Združenje 
sodelovalo s KL tudi ob drugih prireditvah, ki jih ta letos še načrtuje na območju Slovenije in se s tem tudi 
samo še dodatno promovira. 
Za Dan lipicanca smo skupaj z njim obravnavali naslednja izhodišča: 

- Dan lipicanca prirejata Združenje in KL skupaj, kar je prvič v zadnjih letih, zato naj ta dan 
predstavlja srečanje vseh slovenskih lipicancev v matični kobilarni; 

- Za sodelovanje z organizacijskim odborom Združenja direktor KL določi kontaktne osebe, ki bodo 
predvidoma ga. Božac, ga. Marc in g. Tabaković, pa tudi g. Čehovin, čeprav ima v tem času tudi 
druge zadolžitve in se ne bo mogel v celoti posvečati organizaciji Dneva. 

- S predlaganim okvirnim programom, ki smo mu ga predhodno posredovali, se strinja, predlaga pa, 
da se prireditev začne uro kasneje, to je ob 15.00. Program, ki se mu sicer zdi dober, bodo 
oplemenitili še s programom KL. Predlaga tudi, da so vozniki vpreg na voljo tudi obiskovalcem ves 
čas trajanja prireditve.  
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- KL preveri ali lahko splošno zavarovanje odgovornosti, ki pokriva dejavnost Kobilarne in njenih 
prireditev, lahko velja tudi za zunanje izvajalce vseh programov na Dnevu lipicanca (npr. vozniki 
vpreg Združenja). 

- Vabila oblikuje in posreduje svojim članom in drugim vabljenim gostom Združenje, KL doda svoj 
logotip ob 430-letnici in podpis direktorja, ki ga posreduje v elektronski obliki. V prvih dneh maja v 
KL pričakujejo osnutek vabila. Vabila bodo veljala kot vstopnica za dve osebi, zato jih vabljeni 
predložijo na prodajnem mestu za vstopnice. 

- Glede ocene stroškov g. Čehovin predlaga, da KL posredujemo okvirni stroškovnik. Obravnavan bo 
zaradi dogovora o delitvi organizacijskih stroškov oz. zaradi odločitve, katere od predvidenih 
stroškov prevzame KL glede na dejstvo, da ima nekatere logistične pogoje že vzpostavljene. Zaradi 
utečenega sistema organizacije različnih prireditev bodo za Združenje nekateri stroški, ki jih je imelo 
v preteklih letih, predvidoma celo odpadli (stroški prijave prireditve na UE, varovanja, nujne 
medicinske pomoči, zavarovanja odpovedi prireditve, najem boksov in oskrba konj, ozvočenje, 
najem stojnic). 

- Obveščanje medijev lahko prevzame KL in pri tem uporabi svoje medijske kontakte, vključno s 
spletnimi stranmi. Prav tako Združenje s svoje strani poskrbi za čim širše oglaševanje prireditve. 

- Prehrana bo zagotovljena nastopajočim in sodelujočim pri organizaciji prireditve, zato naj Združenje 
predloži seznam teh oseb vsaj kak dan prej zaradi priprave obrokov in zadostnega števila bonov. 

- V nadaljevanju je bil sprejet sklep, da organizacijski odbor Združenja za Dan lipicanca sestavljajo 
vsi prisotni člani IO, ki si naloge razdelimo med seboj tako, kot je to že utečeno iz predhodnih let. 
Posebej se dogovorimo, da organizacijo umetniške razstave in kontakte z razstavljavci prevzame 
Igor Rehar, oblikovanje, distribucijo vabil in informacije Darja Peharc in Dada Lavrič, objave 
prireditve v medijih Fabio Gergolet, za vse ostale naloge pa se bomo tudi s KL dogovarjali sproti. 
Vsi tudi iščemo eventualne sponzorje in razstavljavce na stojnicah. 

  
AD/3:  
Razno: 

- člani IO smo se dogovorili, da pripombe, ki jih na zapisnik podajo člani, ki na seji niso bili prisotni, 
IO sicer obravnava in jih vzame na znanje, vendar se le-teh ne vnaša v zapisnik pretekle seje in se ga 
na tej podlagi ne spreminja. 

- R. Fabbro seznani prisotne, da je z vodjo računovodskega servisa Lart d.o.o., Boženo Škabar zaradi 
nekaterih zapletov, ki so nastali pri finančnem poslovanju v preteklosti, dosegel dogovor, da bo letos 
nujne računovodske storitve za Združenje opravljala brezplačno, za naslednje leto pa bo sklenjena 
nova pogodba oz. aneks k pogodbi. Pooblaščenci za kontakte oz. poslovanje z Banko Koper so razen 
predsednika še blagajničarka, administrator spletne strani in računovodkinja. Polna pooblastila 
poslovanja in odgovornost v zvezi s tem ima le predsednik Združenja. 

 
 

         Zapisala: 
Darja Peharc 


