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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta,
ki se je vršila dne 6.9.2012 ob 17. uri
(Pripustna postaja Gazvoda, Makole)
Legenda prisotnosti: Prisoten =da, Opravičil = O, Neopravičeno odsoten oz. nedosegljiv v primeru korespondenčne seje= ne

Prisotni oziroma dosegljivi po telefonu v primeru korespondenčne seje:
Ime Priimek, funkcija v mandatu 2010 - 2015
Stane Bergant, predsednik izvršilnega odbora in član strokovnega sveta
Marija Bergant, članica izvršilnega odbora in tajnica
Sonja Cvelbar, članica izvršilnega odbora in blagajničarka
Janko Cvelbar, član izvršilnega odbora
Ivan Purgaj, član izvršilnega odbora
Zdenko Beloševič, član izvršilnega odbora in predsednik častnega razsodišča
Mojca Nushol, strokovni vodja PRO
Primož Muri, član strokovnega sveta
Anton Strmljan, član strokovnega sveta
Ivan Hercog, član strokovnega sveta
Janez Dobida, član strokovnega sveta
Janža Lenassi, članica strokovnega sveta
Ostali prisotni:
Jožef Bohinec, predsednik nadzornega odbora
David Gazvoda, lastnik pripustne postaje in še nekaj okoliških rejcev

Prisoten
da
da
O
da
da
da
da
da
da
da
da
O

Telefon
040/626249
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
041/363754
041/280380
031/611623
041/615978
031/223756
031¸/472496

da

031/470223

1. Predsednik pozdravi prisotne, med drugim novega strokovnega vodjo mag. Mojco Nushol, ugotovi,
da sta organa sklepčna in povzame glavne točke zadnjega zapisnika.
2. Strokovni vodja. Izvršilni odbor je bil na skupni seji treh PRO dne 10.4.2012 seznanjen z odstopno
izjavo mag. Rusa in je pooblastil predsednika, da začne pogovore o novem strokovnem vodji. Po
odločitvi za Mojco Nushol, je bila na MOP naslovljena vloga s potrebnimi prilogami za njeno
priznanje, MOP pa je dne 23.8. 2012 potrdilo, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Pričakovanja PRO
so predvsem v večjem vključevanju strokovnega vodje v rejsko in selekcijsko delo v naslednjem
obdobju izvajanja STRP 2013.
3. Stanje na mednarodni sceni. Predsednik razloži burno dogajanje po neuspeli avkciji v septembru
2011 v Ebbsu, odstop Schweisguta, zmanjševanje števila konj kobilarne in prepolovitvi zaposlenih,
spremembi statuta združenja ter izvolitvi novega ožjega tričlanskega vodstva (finance, reja, šport).
Reformira se tudi svetovna federacija, pričakuje se ožje sodelovanje z južno tirolskem združenjem,
predsednik slovenskega ZRH Bergant, je povabljen v ožjo delovno skupino za pripravo novega
statuta in drugih aktov nove svetovne asociacije.
4. Izvajanje STRP 2012. Zmanjšala so se sredstva za javno službo za približno 17% na približno
320.000 EUR. Nastaja problem financiranja zaposlenih na VF in žrebetišča. Tudi skromna sredstva
za PRO so se še zmanjšala in znašajo le še dobrih 2.500 EUR. Situacija zaostruje odnose med VF in
PRO. Slednja skuša preprečiti, da bi se breme manjkajočih sredstev preneslo na rejce rodovniških
konj, ki že brez tega občutijo ekstremno težko situacijo na področju reje. Nadaljna bremena rejcev
bodo povzročila beg rejcev iz organiziranega sistema in nazadovanje rodovniške reje.
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5. Izvajanje nalog STRP 2012. Zaradi pomanjkanja sredstev bo težko izvesti predvidene naloge. IO
sprejme sklep, da se članstvo pozove k izvedbi preizkusa delovne sposobnosti kobil in kastratov.
6. Žrebci: Stripsen je bil 7 let v najemu v Sloveniji, zanj je združenje plačevalo letno rento. HPT je
izrazilo pripravljenost prenosa na ZRH. IO sprejme sklep, da predsednik nadaljuje pogovore s ciljem
prenosa lastništva na ZRH in razporeditve žrebca na eno od pripustnih postaj v Sloveniji. Za
neodbrane žrebce iz Brige se objavi informacija na spletu o možnosti odkupa, sicer se neodbrani in
izločeni oddajo v klavnico, odbrani pa na test – zaželjeno k Brinjovcu, ki ima s testom že izkušnje.
7. Konjeniška sekcija. Poleg splošno težke situacije v konjereji, je eden večjih problemov pomanjkanje
pripravljenosti rejcev na priučitev svojih konj na delo, kar predstavlja eno glavnih promocijskih
aktivnosti pasme. Predsednik pozove člane IO in SS k pobudam za oživitev konjeniškega dela.
8. Podpredsednik. Ker prejšnji podpredsednik ni obnovil članstva se pozove člane združenja za
predloge podpredsednika, z namenom postopnega uvajanja v delo združenja in prevzema funkcije
predsednika, ker bi sedanji predsednik ne želel kandidirati za to funkcijo še v tretjem mandatu.
9. Komuniciranje z državo. Sedanje stanje in status PRO je dosegel točko, ko bi bilo treba rodovniško
konjerejo ovrednotiti ponovno. Predsednik se zadolži, da probleme poskuša v največji meri vskladiti
z ostalimi PRO in predstaviti ministrstvu.
10. Problem nečistokrvnosti. ZRH mora, skladno z evropsko direktivo, slediti zahtevam pasemskega
standarda izvornemu tirolskemu rejskemu področju. Definicije so bile že nekajkrat javno
predstavljene, VF-ti tudi uradno. IO je sprejel sklep, da VF takoj pozove prizadete rejce k vrnitvi in
dopolnitvi ID-jev skladno z navodili.

Zapisala tajnica: Marija Bergant
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