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DRUGI ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
Datum: 3. 4. 2018 
Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk, Angelika Pristov, Cirila Zupanc, Matjaž Hlebš, Primož 
Tanko, Rajko Sinjur, Žan Janhar, Miha Tavčar, Nejc Hlebš, Barbara Turk, Jana Jašović Memon.  
Odsotni : Samanta Sušnik, Ina Anzeljc. 
Gostje:  /  

Zapisnikar : Jana Jašović Memon. 
Začetek sestanka: ob 19:00 

Konec sestanka: ob 21:45  

 
DNEVNI RED 

1. Izobraževanje,  
2. Dan lipicanca, 
3. Spletna stran, 
4. Promocijski material,  
5. Informacija o računovodskem servisu,  
6. Register nesnovne kulturne dediščine,  
7. Vpis Združenja, ki deluje javnem interesu, 
8. Pripustna sezona in razporeditev žrebcev.  

 
                          AD 1 Izobraževanje: 

      Kdaj:  21. 4. od 9.00 do predvidoma 14.00 ure  
                   Kje: Kmetija Janhar, Hraše 46, 1216 Smlednik 

  
Program: 

Ø 8:30 – 9:00 Zbor, dogajanje popestri Kmetija Janhar s svojim programom. 
Ø 9:00 - 9:45 Pomen ocenjevanja delovne sposobnosti pri reji lipicanca (dr. vet. med.  
        Klemen Turk, strokovni vodja).  
Ø 9:45 - 10:00 Kava/čaj. 
Ø 10:00 - 11:00 Začetki dela s konjem na lonži, oprema, praktični prikaz (Žan in 
         Jože Janhar).  
Ø 11:00 - 12:00 Delo z mladim konjem pod sedlom, oprema  (Žan in Jože Janhar)  
Ø 12:00 - 12:15 Kava/čaj. 
Ø 12:15 - 13:30 Delo z mladim konjem v vpregi, oprema, skrivnosti svetovnega   
         prvaka (Miha Tavčar). 
Ø 13:30 - Zaključek, izmenjava mnenj in izkušenj, kosilo  
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Seminar je za namenjen rejcem mladih konj, ki jih pripravljajo na test delovne sposobnosti in vsem, ki 
bi se radi naučili dela z mladimi konji. 

 
                   Seminar je za člane Združenja rejcev lipicanca Slovenije s plačano članarino brezplačen, za ostale   
                   udeležence je cena 20 €. 

 
                   Prijave do srede, 18. 4. 2018 na email : info@lipizzan-slovenia.com   

 ali na telefon : 068 180 573 (Jana Jašovič Memon). 
 

1. Dan lipicanca: 
Dan lipicanca bo dne 20. 5. 2018 v Kobilarni Lipica. ZRLS bo nastopil s svojo točko ali 

programom. Predhodno smo razmišljali o insertu kraške poroke, vendar se strijamo, da gre 

za daljši program, ki ga ni mogoče izvesti v času, ki nam ga v programu Dneva lipicanca 

ponuja Kobilarna Lipica. Zato smo se odločili, da v določenem času dogodek popestrimo z 

nastopom maratonske vožnje, 4-5 dvovpreg.  

 

Za scenarij sta zadolžena: Miha Tavčar in Klemen Turk  

 
2. Spletna stran: 
Vzdrževanje spletne strani plačujemo letno 183 eur. Vse popravke in podatke vnaša 

podjetje Mandu d.o.o., ker ZRLS ne razpolaga z admin verzijo programa. Omenjeno podjetje 

je se je ponudilo, da bo izdelalo in postavilo angleško in nemško različico ter osnovno verzijo 

spletne trgovine. Izvršilni odor zbira in pričakuje še ponudbe drugih ponudnikov, odločitev, 

katera je boljša, sprejmemo najkasneje na naslednjem sestanku izvršilnega odbora v 

mesecu maju.   

 

Zadolženi: Angelika Pristov, Jana Jašović Memon.  

 
3. Promocijski material: 
Strinjamo se, da obstoječe majice in promocijske izdelke porabimo do konca.  Novi natisi naj bi bili 

na majicah in kapah svetlo sive barve, z logo tipom spredaj in zadaj, grbom in napisom Slovenija na 

rokavu. Izvršilni odbor trenutno zbira ponudbe, odločitev o designu in o ceni sprejmemo najkasneje 

na sestanku odbora v mesecu maju.  

 

Zadolženi so: člani izvršilnega odbora. 

 
4. Informacija o računovodskem servisu:  

mailto:info@lipizzan-slovenia.com
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Dosedanji računovodski servis je letno zaračunaval 600 eur za stroške vodenja poslovnih  knjig. 

Ob prevzemu dolžnosti je Cirila Zupanc našla ugodnejšo ponudbo v podjetju Fin-ing d.o.o. iz 

Radovljice, računovodkinja je ga. Maja Mežnarec. Dosedanji računovodski servis je za letošnje leto  

že poslal račun za izdelavo bilance stanja za leto 2017, ki pa smo ga zavrnili. Blagajničarka 

predlaga pošiljanje opominov za zapadle neplačane članarine, na naslednjih sestankih izvršilnega 

odbora bomo v skladu s plačili in pozivi uredili evidence članov ZRLS.  

 

                       Zadolžena: Cirila Zupanc. 

                       

5. Register nesnovne kulturne dediščine: 
Glede na vlogo, ki jo je oddala Kobilarna Lipica, predlagamo osredotočenje na naslednje 

teme: 

Ø ohranjaje tradicije reje konj na družinskih kmetijah / domačijah (po večini rejci redimo 

nekaj konj, malo je rejcev z večjim številom konj). 

Ø raba konj tako za delo in pleme, 

Ø prenašanje znanja znotraj združenja, 

Ø tesna povezanost združenja z Lipico, 

Ø alternativni genetski bazen za Lipico, 

Ø reja maloštevilne pasme konja, ki je ena najstarejših pasem,  

Ø kombinirana reja – pašnik –b oks, 

Ø skupne predstavitve na dogodkih, 

Ø registracija žrebet in odbira plemenskih živali. 

 

Status: Vloga je v pripravi.  

 

    Zadolžen: Primož Tanko in strokovni svet ZRLS. 

 

6. Vpis Združenja med društva, ki delujejo v javnem interesu: 
Ugodnosti za NVO s statusom v javnem interesu Društvo, ki ima status nevladne 

organizacije, ki deluje na področju kulturne dediščine v javno korist, ima pravico (108. člen 

Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1): 

  

Ø dajanja mnenj in predlogov rešitev glede posameznih vprašanj varstva  

 kulturne dediščine, 

Ø sodelovanja v posvetovalnih telesih ministrstva, pokrajin in občin, 

Ø sodelovanja v postopkih priprave strategije varstva dediščine, kot dela 
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nacionalnega programa za kulturo ali kot samostojnega razvojnega dokumenta vlade, 

Ø sodelovanja v postopkih priprave drugih strateških dokumentov države, 

pokrajin in občin, ki zadevajo varstvo in ohranitev kulturne dediščine, 

Ø opravljanja drugih nalog na področju varstva kulturne dediščine na 

podlagi javnih razpisov. 

  

Nadalje je takšno društvo upravičeno do donacij 0,5 % dohodnine in ima tudi vse 

druge ugodnosti, ki veljajo za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem 

interesu: 

  

Ø Imajo pravico do brezplačne pravne pomoči v sporih v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi katerega so ustanovljene 

(10. člen Zakona o brezplačni pravni pomoči – ZBPP). 

Ø So oproščeni plačila upravnih taks (24. člen Zakona o upravnih taksah – ZUT).  

Ø Država ali občina jim lahko da v brezplačno uporabo svoje nepremično 

premoženje (poslovni prostori in podobno) za opravljanje dejavnosti, za katero so 

ustanovljene (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti – ZSPDSLS). Pri tem velja, da mora nevladna organizacija, ki dobi 

takšne prostore, prevzeti obveznosti plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega 

vzdrževanja, nadomestilo za stavbno zemljišče, stroške zavarovanj in druge 

morebitne dogovorjene stroške (54. člen Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti). 

Ø Za njih veljajo višje kvote dovoljenih ur občasnega ali začasnega dela 

upokojencev (27.člen Zakona o urejanju trga dela – ZUTD). [2] 

Ø Imajo prednost pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega 

proračuna, namenjenih društvom, in sicer lahko zaradi pridobljenega statusa društva 

v javnem interesu dobijo dodatne točke, a skupaj ne več kot 20 % točk ostalih meril 

na razpisu (36.člen Zakona o društvih – ZDru-1). 

Ø Imajo pravico občasno organizirati klasične igre na srečo zaradi pridobivanja 

sredstev za financiranje dejavnosti, določenih z njihovimi splošnimi akti (13. člen 

Zakona o igrah na srečo – ZIS v povezavi s prvim odst. 2. člena Uredbe o 

spremembah Uredbe o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki 

smejo občasno prirejati klasične igre na srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje 

klasičnih iger na srečo). 
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Status: Vloga je pripravljena v osnutku, potrebno jo je dokončati in oddati. 

 

Zadolženi so: Primož Tanko in člani izvršilnega odbora. 

 
    7. Pripustna sezona in razporeditev žrebcev: 

Klemen Turk nas je obvestil, da dodatno razporedimo na pripustno postajo Matjaža Hlebša še 

plemenjaka 426 Maestoso Gratiosa II. Žrebec 631 Conversano Bonadea XXVI ima slabše seme 

zato velja priporočilo, da kobile pripeljejo na pripust na en skok in da so pregledane z ultravokom. 

Na pripustni postaji je možnost pregleda na stroške rejca.  

 


