
Zapisnik 7. seje IO ZRLS - PRO, 

Petek, 14. 1. 2011 ob 19. uri, v hotelu Maestoso, Lipica 

 

 
Prisotni: Rajko Fabbro, Anastasija Lavrič, Žarko Kariž, Janez Rus, Andrej Hosta, Darja 
Peharc, Bogdan Ambrožič, Klemen Turk, Igor Rehar, Dragica Štiblar Martinčič, Maja Amon 
 
Odsotni: Fabio Gergolet 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje 
2. Priprava na občni zbor 
3. Računovodstvo – pogodba 
4. Razno 

 
AD/1 

Zapisnik 6. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen. 
 
AD/2 

 
R. Fabbro prosi J. Rusa, da pripravi letno poročilo strokovnega sveta ZRLS - PRO, ki ga bo 
predstavil na letošnjem občnem zboru. J. Rus spomni prisotne člane IO, da se letos ponovno 
izbira člane strokovnega sveta, kar je pogoj za podaljšanje statusa rejske organizacije. Ker 
imata Kobilarna Lipica in ZRLS - PRO skupen rejski program, bi naj bili tudi člani 
strokovnega sveta skupni. Ni namreč smiselno imeti dveh različnih sej o isti temi, čemur bi se 
izognili s tem, da bi bili člani strokovnega sveta KL in ZRLS skupni. 
J. Rus doda, da je potrebno z vabili na občni zbor vsem članom ZRLS - PRO poslati izjave za 
vključitev živali v rejski program, ki naj jih podpisane vrnejo na občnem zboru. Pripomni še, 
da naj bi članom, ki niso dejavni in ne plačujejo članarine zamrznili članstvo in jim začasno 
odvzeli ugodnosti in pravice, ki pripadajo ostalim članom ZRLS - PRO. J. Rus predlaga, da se 
ta predlog da na dnevni red občnega zbora. 
R. Fabbro pove, da bo sam poskrbel za prostor, hrano in ostalo organizacijo občnega zbora. 
A. Lavrič naj poskrbi, da bodo glasila o dogodkih v preteklem letu napisana in natisnjena pred 
pošiljanjem vabil za občni zbor. Glasilo bo poslano skupaj z vabilom vsakemu članu. 
Igor Rehar bo poskrbel, da bodo glasila in vabila natisnjena. 
J. Rus spomni ostale prisotne, da je letos 20 let od začetka delovanja Združenja rejcev 
lipicanca Slovenije. Darja Peharc pripomni, da je to odlična priložnost za izdelavo prapora, ki 
je bil že v planu dela. 
R. Fabbro opomni člane, da bo članarina za leto 2011 povišana na 50 €, kot je bilo 
izglasovano na občnem zboru 2010. 
D. Štiblar Martinčič se določi, da pripravi finančno poročilo za občni zbor. 
Združenje je letos dobilo sredstva iz razpisa za izobraževanje, ki ga bo organiziralo. D. Peharc 
predlaga , da bi na občnem zboru povabili člane na izobraževanje. 
 
AD/3 

Pod točko Računovodstvo – pogodba predstavi R. Fabbro ponudbo, ki jo je poslala Božena 
Škabar, Lart d.o.o.. Mesečni strošek bi za postavke, ki jih je navedla v ponudbi, znašal 105 €, 
kar bi skupaj z zaključnim računom in letnim poročilom letno predstavljalo strošek 1560 €. Za 
proračun Združenja je to preveč. D. Peharc, I. Rehar in D. Štiblar Martinčič so povprašali o 



okvirnih stroških pri drugih računovodjih. Dobili so različne ponudbe: D. Peharc za 400 € na 
leto, vendar se ne ve, če je konkretna računovodkinja registrirana, I. Rehar za 120 € na mesec 
in D. Štiblar Martinčič za 600 € na leto. R. Fabbro iz tega zaključi, da bi bilo možno dobiti 
računovodjo za 500 do 600 € na leto v takem obsegu, kot ga Združenje potrebuje. D. Peharc 
opomni, da nekatere postavke v ponudbi Božene Škabar za Združenje ne pridejo v poštev. 
Določene postavke že izvaja blagajničarka D. Štiblar Martinčič. R. Fabbro zato sklene, da se 
gospe Boženi Škabar predlaga, da črta nekatere postavke in ponovno napiše ponudbo. I. 
Rehar, D. Štiblar Martinčič in D. Peharc pa bodo preverili pri svojih kontaktih, kolikšna bi 
bila cena za isto storitev, ki bi jo po brisanju nepotrebnih postavk opravila Božena Škrabar. 
Postavilo se je vprašanje, če smo davčni zavezanci in če ali je to potrebno in kako to vpliva na 
ceno računovodskih storitev. R. Fabbro pojasni, da Združenje je davčni zavezanec, kar je 
povezano z nekaterimi preteklimi dogodki. Pove, da se bo pozanimal, kako to vpliva na 
finančna sredstva Združenja. 
Člani IO ZRLS - PRO sprejmejo sklep, da se vprašanje o računovodskem servisu reši 
naslednji teden. Ko bodo vsi podatki zbrani, bo sklicana dopisna seja z glasovanjem za 
računovodski servis. 
 
AD/4 

Projekt Kobilarne Lipica v Stožicah 
J. Rus predstavi projekt Kobilarne Lipica, ki bo 11. 3. 2011 v Ljubljani na novem stadionu v 
Stožicah. Za širše občinstvo bodo nastopili slovenski lipicanci. KL je k sodelovanju povabila 
ZRLS - PRO, da dopolni program z nastopi svojih članov. Predstavili se bodo jahači, kočije in 
plemenske živali. Pričakovana je velika udeležba gledalcev. 
 
D. Štiblar Martinčič opozori na razpis mestne občine Ljubljana (Javni razpis za sofinanciranje 
programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična 
društva na javnih površinah v MOL za leto 2011). Meni, da bi mogoče iz tega naslova dobili 
sredstva za nastop v Stožicah. D. Peharc predlaga, da se s tem projektom prijavimo na razpis, 
v kolikor nam KL ne bo pokrila stroškov nastopa. D. Štiblar Martinčič meni, da ima 
Združenje dober program za nastop, vendar se postavi vprašanje, kje lahko nastopamo. R. 
Fabbro predlaga, da D. Štiblar Martinčič in D. Peharc pripravita vse potrebno za prijavo na 
razpis. I. Rehar predlaga, da sedež ZRLS prestavimo v Ljubljano, ker v Lipici za nas ne 
najdejo prostora. Tako bi imeli več možnosti za sredstva iz razpisov za prihodnja leta. 
 
Izobraževanje 
D. Peharc predlaga, da bi predavanja izpeljali na Brdu pri Kranju. R. Fabbro jo zadolži, da se 
dogovori za termin, ki naj bi bil najkasneje do konca marca. 
 
Komisija za tekmovanja s kopitarji 
R. Fabbro pove, da je iz ministrstva prišel poziv, da predlagamo osebo v komisijo za 
tekmovanja s kopitarji. Predlagan je Žarko Kariž. Prisotni člani IO ga potrdijo z dvigom rok. 
 
Dodelitev plemenskega žrebca 
Predsednik ZRLS – PRO, R. Fabbro pove, da je Trošt Branko dal prošnjo za dodelitev 
plemenskega žrebca. Prošnja se v obravnavo preda strokovnemu svetu. 
 
Genska Banka 
K. Turk poroča o sestanku Genske banke, kjer so povedali, da bodo poslali pogodbo o 
sodelovanju, ki jo bo potrebno podpisati. Plemenskim žrebcem naj bi se odvzemalo seme za 
hranjenje genetskega materiala v genski banki. 



 
Enotnost članov Združenja 
D. Štiblar Martinčič predlaga, da bi za nastope članov ZRLS uporabljali logotip Združenja in 
bili tako bolj enotni in prepoznavni v javnosti. R. Fabbro se strinja in dodaja, da bi lahko imeli 
vsi člani, ki predstavljajo Združenje nekaj prepoznavnega. I. Reharju predlaga, naj se 
pozanima o stroških izdelave značk z logotipom Združenja. 
 
Prapor 
Projekt izdelave prapora bi bilo smiselno predstaviti na občnem zboru in tam tudi začeti 
zbirati prispevke za žebljičke in trakove. Igor Rehar pove, da se je pozanimal o stroških 
izdelave prapora, ki so v mejah od 500 do 1500 €, lahko pa tudi več. Ž. Kariž je omenil, da se 
lahko pozanima o ceni in možnosti izdelave še pri nekom drugem. 
 
Dan lipicanca 2011 
D. Peharc poroča, da so se v Konjeniškem klubu Rakičan ponudili, da bi letos Dan lipicanca 
organizirali pri njih. Kontaktni osebi je omenila, da Združenje pričakuje pokritje stroškov za 
nastop in ostaja z njimi v kontaktu. 
 
Sedma seja IO ZRLS - PRO se je zaključila ob 21. uri. 
 
 
Zapisala Maja Amon 


