
Zapisnik 8. seje IO ZRLS - PRO, 
Petek, 4. 3. 2011 v hotelu Maestoso v Lipici ob 19.00 uri 

 

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

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje 

2. Priprava na občni zbor (dogovor o delovnih telesih) 

3. Računovodstvo 

4. Razno 

 
AD/1 
Zapisnik 8. seje IO ZRLS-PRO je bil soglasno potrjen. 
 
AD/2 
Na predlog predsednika, Rajka Fabbra, so se člani IO dogovorili o nalogah in predlogih za 
člane delovnih organov občnega zbora ZRLS, ki bo organiziran naslednji dan, sobota, 5. 3. 
2011, in o njegovem poteku – predstavitev posameznih točk dnevnega reda. 
 
AD/3 
Člani IO ZRLS so proučili štiri prispele ponudbe za opravljanje računovodskih storitev 
(Alenka Zaman, Cantus, Lart d.o.o., Bedrač). O izbiri računovodskega servisa, ki bo v bodoče 
opravljal storitve za Združenje, so se odločali glede na ponujene cene njihovih storitev ter 
glede na njihove izkušnje in poznavanje ponudnikov. Po razmisleku in različnih pripombah so 
se odločili, da bo posle še naprej opravljala Božena Škabar, Lart d.o.o. ob pogojih: 

- da je v letno ceno za opravljanje računovodskih storitev, 600 €, vključen tudi DDV, 
- da bo zaključni račun prejšnjega leta vedno podan že v januarju tekočega leta, 
- da bo za potrebe ZRLS računovodski servis Lart d.o.o. vedno na voljo, 
- da se v pogodbo med Lart d.o.o. in ZRLS vključi posebna klavzula, ki bo v primeru 

nezadovoljstva s strani ZRLS omogočila prekinitev pogodbe. 
 
AD/4 

- Igor Rehar je članom IO predstavil projekt izdelave prapora z vsemi segmenti. Cena je 
nekoliko višja, kot je bilo predvideno (2.500 €). Projekt bo predstavljen tudi na 
občnem zboru in o njegovi izdelavi se bodo odločili člani Združenja. 

- Člani IO so soglasno sprejeli sklep: 
Cena pripusta pod plemenjake v letošnji pripustni sezoni za kobile članov 

Združenja ostane ista, to je 200 €. 

 
 
Datum: 6. 3. 2011 

       Zapisala: 
Anastasija Lavrič 


