Slovensko združenje rejcev konj pasme
aflinger - ZRH
....................................................................................................................................................

Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta,
ki se je vršila dne 26.10.2012 ob 18. uri
(VF Ljubljana)
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

Prisoten
da
da
telefon
telefon
da
telefon
da
telefon
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

Sestanek je potekal po sestanku na VF (nadaljna usoda žrebetišča) dne 26.10.2012. Štirim članom, ki
so se opravičili je bila tema obrazložena telefonsko.
Glede na definicijo v potrjenem petletnem rejskem programu in STRP 2012 strokovni svet imenuje
komisijo za odbiro plemenskih živali. Po statutu združenja je strokovni svet odgovoren izvršilnemu odboru.
Glede na definicije sta organa na skupni seji soglasno sprejela naslednji sklep:
V komisijo za odbiro (žrebeta, ženske in moške živali ter test delovne sposobnosti) se imenujejo:
-

Mojca Nushol
Stane Bergant
Marija Bergant
Janko Cvelbar
Ivan Purgaj
David Gazvoda
Sodnik z licenco (za test DS kobil in žrebcev)
Predstavnik VF - DPO po njenem predlogu

Komisija je popolna, če jo sestavljajo najmanj trije člani. Odločitve komisije se dosegajo s konsenzom.

Zapisala tajnica: Marija Bergant
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