
 
 
 
 

Zapisnik 27. seje IO ZRLS - PRO 
Petek, 24. 1. 2014 ob 19.30 uri v Kobilarni Lipica 

 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Darja Peharc, Bogdan Ambrožič, Klemen Turk, 
Dragica Štiblar Martinčič, Žarko Kariž, Fabio Gergolet, Marko Avšič – predsednik NO 
 
Odsotni: Andrej Hosta, Janez Rus, Igor Rehar, Maja Amon 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 26. seje 

2. Priprave na občni zbor 

3. Pregled finančnega stanja 

4. Razno 

 
AD1. 
Prisotni člani IO ZRLS-PRO z dvigom rok potrdijo zapisnik 26. seje. 
 
AD2. 
Letošnji občni zbor bo tudi volilni, zato so člani IO ponovno razpravljali o možnih 
kandidaturah v organe ZRLS, kot so že na prejšnji seji, na kateri so tudi že oblikovali možne 
predloge. Ker lahko vloži kandidaturo vsak član ZRLS, se je kljub predhodnim dogovorom 
IO na pobudo K. Turka oblikoval še en predlog za sestavo IO za naslednje mandatno obdobje, 
ki so ga prisotni obravnavali in sklenili, da se na naslednjo sejo IO, ki bo zadnja pred sklicem 
OZ, povabi vse kandidate, da se sestavi končna lista, ki bo predlagana občnemu zboru. K. 
Turk je zadolžen, da posreduje e-mail naslove predlaganih kandidatov A. Lavrič, da poleg 
trenutnim članom IO pošlje vabilo na 28. sejo IO tudi njim. 
 
Člani IO so na predlog M. Avšiča prebrali dva pripravljena osnutka programa delovanja 
Združenja za mandatno obdobje 2014 – 2018, prvega je pripravil B. Ambrožič, drugega K. 
Turk. 
B. Ambrožič članom IO ponovno pojasni idejo o ureditvi statusa lipicanca v zasebni reji, s 
katero se vsi strinjajo. 
  
R. Fabbro pove, da seje s Kobilarno Lipica že dogovarjal in da bo strošek organizacije OZ v 
hotelu Maestoso predvidoma 680 € - najem sejne dvorane + kosila navzočim članom ZRLS. 
 
AD3. 
Blagajničarka, D. Štiblar Martinčič in predsednik NO, M. Avšič se dogovorita, kaj in v kakšni 
obliki je potrebno skupaj z računovodkinjo pripraviti za finančno poročilo in poročilo 
nadzornega odbora na občnem zboru. 
D. Štiblar Martinčič obvesti člane IO o poslovanju ZRLS in stanju na TRR Združenja v 
mandatnem obdobju 2010 – 2014: 

• 13. 1. 2010 – 2.090,00 € 



• 31. 12. 2010 – 4.700,00 € 
• 31. 12. 2011 – 9.213,00 € 
• 31. 12. 2012 – 7.800,00 € 
• 31. 12. 2013 – 8.100,00 € 

Prihodki v zadnjih letih so iz naslova članarin, kandidiranja na javnih razpisih za stanovska 
združenja, čeprav zaradi stanja v državi v nekoliko manjši meri kot v prejšnjem mandatnem 
obdobju, in plačila nastopa promocijske kvadrilje ZRLS v Stožicah (2011). 
 
V naslednjih dneh se izstavi račun v višini 500 € nemškim rejcem, članom ZRLS, za 
organizacijo zrejnega pregleda v dneh 21. in 22. 9. 2013, Nemčija, Lipizzanergestüt 
Badmann, Giengen an der Brenz. 
 
Člani IO so obravnavali tudi način izplačila 180 €, testni jahačici na preizkusu delovnih 
sposobnosti kobil ZRLS, Belinde Wolthuis. Člani IO so se dogovorili, da se ge. Wolthuis na 
isti način kot D. Peharc za organizacijo seminarja za rejce in podkovske kovače stroški ne 
izplačajo. 
Sklep izvršilnega odbora je, da se ge. Darji Peharc in ge. Belindi Wolthuis zaradi 
izvedbe izobraževalne dejavnosti oziroma izvajanja aktivnosti iz rejskega programa, ki 
sta pomemben vidik delovanja Združenja, oprosti plačilo trikratne članarine oziroma 
članarine z vpisnino za gospo Wolthuis. 
Sklep IO je dokazilo o ustnem dogovoru, saj je prostovoljno delo, ki sta ga obe opravili in pri 
tem nosili tudi stroške, v resnici zasluga za Združenje. Zapisnik izvršilnega odbora, ki 
predstavlja ustni dogovor z izvajalkama teh aktivnosti, se vloži med finančne dokumente pri 
gospe računovodkinji. S to rešitvijo se strinja kot ustrezno in pravilno tudi predsednik NO 
Združenja, g. Avšič, ki je na tokratni seji IO navzoč. 
 
AD4. 

• R. Fabbro pove, da je še vedno potrebno urediti s kobilarno Monterotondo vse v zvezi 
z žrebcem F. Mirabella, ki trenutno stoji v hlevu JGZ Brdo in ga ZRLS ne potrebuje 
več. 

• R. Fabbro obvesti člane IO, da bo razdrl pogodbo s firmo Perftech, ker imamo zdaj 
domeno za spletno stran pri drugem skrbniku. 

• Člani IO so se dogovorili tudi za datum zadnje seje pred sklicem OZ, ki bo teden dni 
prej, to je 28. 2. 2014. 

 
   Zapisala: 

  Anastasija Lavrič 

 


