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ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  
 

Dne, 18.2.20006, v Lipici 
 
 
 
Občni zbor se je začel ob deseti uri s pozdravnimi govori. Po otvoritvi je bilo 
izvoljeno delovno predsedstvo. 
 
V delovno predsedstvo so bili imenovani: Milan Pohar, Jakob Vajs in predsednik 
Rajko Vojtkovsky 
Verifikacijska in volilna komisija: Franc Jelušič, Jakob Vajs in Božena Lart 
Zapisnikar: Miroslav Marc in overovitelja: Tone Bizjak in Milan Pohar  
 
Pod 4. točko dnevnega reda je Predsednik Združenja Rajko Vojtkovszky podal 
poročilo o delu v letu 2005. Povdaril je zlasti prireditev na Bledu, ocenjevanje in 
žigosanje ter sodelovanje na dnevih odprtih vrat Lipice. Povedal je, da poteka 
postopek registracije Združenja kot priznane rejske organizacije. V letu 2005 je bilo 
žigosanih 60 žrebet ter v plemensko čredo sprejetih 10 mladih kobil. Ocenjenih je 
bilo tudi 5 žrebcev. Tajnik Združenja Miroslav Marc je pripravil povzetek 
najpomembnejših dosežkov Združenja v preteklih 15-ih letih (priloga!) 
  
Pod točko 5 je verifikacijska komisija potrdila sklepčnost občnega zbora in sicer je 
bilo od 185 članov, ki so plačali članarino, prisotnih 99 članov Združenja. 
 
Pod točko 6 je bilo predstavljeno zaključno poročilo, ki je v prilogi. Predstavnik 
Nadzornega odbora Marjan Istenič je predstavil poročilo NO, ki je ugotovil, da je 
blagajniško poročilo in zaključni račun ustrezen in brez pomanjkljivosti. 
 
Nadzorni odbor je predlagal potrditev finančnega poročila in predlagal sprejem 
zaključnega računa. Po razpravi je Občni zbor z glasovanjem soglasno sprejel 
zaključni račun za leto 2005. 
 
Pod točko 8 je sledila soglasna razrešitev predsednika Združenja ter članov Izvršnega 
odbora, Nadzornega odbora, in Častnega razsodišča. 
 
Pod točko 9 so sledile volitve: 

- predsednika Združenja 
- članov izvršnega odbora 
- članov nadzornega odbora 
- članov častnega razsodišča 
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Soglasno so bili izvoljeni: 
 
Za predsednika Združenja:  
 Jože Turk 
 
Za člane Izvršnega odbora: 

Jože Turk, Darja Peharc, Boštjan Brinjovc, Franc Žgajnar, Dejan 
Žlajpah, Igor Rehar, Andrej Hosta, Andrej Oberstar, Žarko Kariž, 
Rajko Fabbro in Miroslav Marc.   

 
Za člane Nadzornega odbora: 
 Marko Avšič, Vera Trebec in Maja Finec 

 
Za člane Častnega razsodišča: 
 Rajko Vojtkovszky, Milan Pohar in Franc Jelušič 

 
Novo izvoljeni predsednik Jože Turk se je za zaupanje in soglasno izvolitev zahvalil. 
Nato se je v imenu občnega zbora za uspešno vodenje in delo zahvalil dosedanjemu 
predsedniku Rajkotu Vojtkovszkemu ter njemu in dosedanjima podpredsedniku 
Milanu Poharju in tajniku Miroslavu Marc izročil spominske kipce. 
  
Predsednik Jože Turk je v nadaljevanju predstavil cilje in plan dela Združenja 
(priloga!) 
 
Pod točko 10 je bil sprejet sklep, da ostane višina vpisnine in članarine enaka. 
 
S predstavitvijo in ogledom žrebcev za letošnjo pripustno sezono je bil občni zbor 
zaključen. 

 
 
 

Zapisal: 
 
Miroslav Marc .......................... 
 
 
 
Overovitelja: 
 
      
Tone Bizjak .............................. 
 
 
Milan Pohar .............................. 
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