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ZAPISNIK 18.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA 

 
 

Datum: 29.03.2021 

Prisotni: Aleksander Ozmec, Klemen Turk , Jana Jašović Memon, Rajko Sinjur, 
Primož Tanko, Barbara Turk, Miha Tavčar, Matjaž Hlebš, Angelika Pristov, Ina 
Anzeljc, Cirila Zupanc 

Odsotni : Samanta Sušnik,  

Gostje: / 

Zapisnikar : Jana Jašović Memon  

Začetek sestanka:  

ob 20:00 

Konec sestanka: ob 

21:30 Lokacija: 

ZOOM 

 
DNEVNI RED 

1. Razpis za PRO-je MKGP 

2. Pripustna sezona 2021 

3. Plačilo članarine 

4. Finančno poročilo ZRLS 2020 

 
 
Zapisnik prejšnje seje z dne 5.02.2021 je bil soglasno potrjen.  

 
1. Razpis za PRO-je MKGP: 
 
Gradivo za razpis pripravita Aleksander, Cirila in Primož. 
 
V razpis se vključi. 

- Izobraževanje ZOOM 24.4.2021 – stroški ZOOM predavatelja 

- Glasilo 

- Vito Avguštin zakup njih 1 knjiga =20 EUR ; ZRLS bi zakupil 100 knjig 

- Spletna stran 

- Bančni stroški 
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- Stroški dela organov 

- LIF- vpišemo članarino, ne vemo ali bo letos potekala generalna skupščina zato je 

težko opredeliti stroške 

- Promočijslki material – 2500,00 eur 

- Vzrejni pregled – 2500,00 eur 

- Nakup / vzdrževanje žrebeta Za plemenjaka -  5000,00 eur 

- Team building – 1500,00 eur 

- Rejska knjiga – 5000,00 eur 

 

2. Pripustna sezona 2021: 

 

Zaradi izbruha seva EHV-1, ki je prizadel Evropo, je žrebčarka Jana Jašović Memon 

postavila zahtevo, da se na njeno pripustno postajo privedejo CEM in IAK pregledane 

kobile v skladu s: 

-  Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje , preprečevanje širjenja in zatiranje kužne 

malokrvnosti konj 

- Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega 
metritisa kopitarjev (CEM) 

 

in kot dodatno zaščito kobile morajo biti cepljene proti herpes virusu.  

Nekateri člani IO ZRLS se z zahtevo ne strinjajo in IO predlaga premik žrebca na drugo 

pripustno postajo, saj bi s tem omogočili uporabo plemenjaka tudi lastnikom kobil, ki kobil 

niso cepili. Na sestanku preverimo ali ima enako zahtevo tudi Matjaž Hleb, ki zagotovi, da 

verjame besedam Klemena Turka in potrebe po cepljenju ne vidi.  

Aleksander Ozmec bo poklical še Kobilarno Lipica, mag. Janeza Rusa in družino Peternel. 

Nadaljevanje razprave, ko bodo zbrane vse informacije.  

 

Sklep: 

Če se še ena postaja odloči, da je cepljenje potrebno, bo potrebno premakniti enega 

plemenjaka drugam. Matjaž Hlebš ga je pripravljen namestiti. ZRLS izda priporočila rejcem 

glede ravnanja v povezavi s herpes virusom.  
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3. Članarina : 

Ugotavljamo, da je članarina poravnana v manjših zneskih in vsotah, kot v preteklih letih. 

Razlog temu je pripisati, da ni dogodkov, zaradi Covid epidemije.  

 

Sklep: 

Žrebčarji prejmejo seznam članov in poravnanih članarin. V primeru neplačila, žrebčar ne 

izda pripustnega lista. Pred odvozom kobile s pripustne postaje, žrebčar zaprosi za potrdilo 

o plačilu članarine.  

  

 

4. Finančno poročilo 2020 : 

 

               Blagajničarka, Cirila Zupanc, je na sestanku podala podrobno finančno poročilo za leto  

               2020. Vse prisotne je seznanila, da je bilo Finančno poročilo za 2020 skupaj z vso   

               preostalo dokumentacijo posredovano v pregled Nadzornemu organu, katerega 

               predstavnik je g. Jože Turk, ki je dokumentacijo pregledal in podal pozitivno mnenje.  

 
 

 

             V preteklem letu 2020 je bilo začetno finančno stanje ZRLS - PRO =8.796,19 EUR in 

              zaloga promocijskega materiala v vrednosti 1.251,63 EUR. 

 
 

V letu 2020 smo zabeležili sledeče finančno dogajanje: 

 
 

PRIHODKI: 
- članarine 

- prihodki od storitev  

 2.030,00 EUR 

 3.465,00 EUR 

- prodaja promocijskega materiala  100,00 EUR 

- subvencija Ministrstvo za kmetijstvo  4.609,26 EUR 

PRIHODKI SKUPAJ 10.204,26 EUR 
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ODHODKI: 
- stroški materiala in pomož.materiala 21,00 EUR 

- bančni stroški 67,02 EUR 

- stroški pošte in poštnine 118,96 EUR 

- stroški vzdrževanja in podaljšnja 

internetne domene 

 

114,68 EUR 

- stroški najemnine in predavanje 3.100,00 EUR 

- računovodske storitve 244,00 EUR 

- reprezentanca 967,90 EUR 

- tiskovine in reklamni material 3.096,28 EUR 

- članarina LIF 300,00 EUR 

- nakup promocijskega materiala 447,75 EUR 

- stroški čipiranja in preverjanja 

istovetnosti 

561,57 EUR 

- Stroški prenosa vzrejnega pregleda 549,00 EUR 

- Prevrednotenje zaloge materiala 64,45 EUR 

- Davčne obveznosti 107,79 EUR 

- ostali stroški 157,55 EUR 

ODHODKI SKUPAJ 9.916,95 EUR 
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     Rezultat za leto 2020 izkazuje za =287,31 EUR presežkov prihodkov nad odhodki. 

 
 
     Na dan 31.12.2020 je finančno stanje ZRLS – PRO =7.913,95 EUR. Zaloga   
     promocijskega materiala v vrednosti 1.088,39 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev  
     v državi =785,00 EUR. 

 
     Poročilo je sestavljeno skladno z računovodskimi standardi za društva. Poslovne  
     knjige se vodi dvostavno. 

 
 

      Lipica, 26. Marca 2020 

 
 

Blagajnik ZRLS PRO  

Cirila Zupanc 
 


