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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta,
ki se je vršila dne 21.10.2013 od 15. do 18.30 ure
(Veterinarska fakulteta)
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
Jožef Bohinec, predsednik nadzornega sveta
Mojca Nushol, strokovni vodja RP in članica strokovnega sveta
Ivan Hercog, član strokovnega sveta
Anton Strmljan, član strokovnega sveta
Janez Dobida, član strokovnega sveta
Bojan Pajk, predsednik konjeniške sekcije
Matjaž Mesarič, član strokovnega sveta s strani DPO

Prisoten
da
da
O
da
da
da
da
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da

Telefon
040/626249
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
031/470223
041/363754
041/615978
031/611623
031/223756
031/204878
031/586628

Bergant pozdravi prisotne, pove o dobro izpeljani konjenici v avgustu in predlagane naslednje teme
sestanka:
1. Pismo ministru: Bergant poroča o prizadevanjih koordinacijskega odbora za spremembe zakonodaje na
področjih, kjer je neprimerljiva s praksami po Evropi. Prebere odgovor UVHVVR glede odklonilnega
stališča za CEM in predstavi osnutek pisma ministru, ki bi ga podpisale vse tri PRO. Po razpravi je bil
soglasno sprejet SKLEP1: Soglašamo s vsebino pisma, ZRH naj bo tudi podpisnik. SKLEP2: V
zimskem času se za žrebčarje izvede predavanje o preventivnih zdravstvenih pregledih.
2. Upravljanje z žrebci:
Žrebetišče pri Gregoriču je dobro delovalo, pogodbenik se drži pogodbe, žrebci so solidno oskrbovani in
socializirani. Pogodbeniku je bila izplačana oskrbnina za prvih 6 mesecev. Žrebci letos niso bili
zavarovani. Izkaže se, da zavarovanje ni gospodarno, ker so statistično avtanazije zelo redke, v večini
primerov se izločenega žrebca še lahko da v klavnico.
Zamenjave: Za naslednje leto so priporočene menjave žrebcev (več kot 4 leta na PP) pri Robanu, Špiku
in Robiču. Za menjavo se je odločil samo Roban (Smuk – 2008), žrebca pa želi menjati tudi Strmljan
(Walion – 2006). Iz terena je bilo nekaj pritožb glede neprimerne oskrbe žrebcev na nekaterih PP (brez
izpusta, brez svetlobe, kopita...). Soglasno je bil sprejet SKLEP1: Opravi se komisijski ogled takih PP
in v primeru grobih kršitev se žrebca odvzame/zamenja.
Žrebci iz žrebetišča: Zaradi pomanjkanja javnih sredstev smo na zahtevani pregled (CEM, KAK, IAK
in androloški pregled) prijavili tri od petih žrebcev. Predhodno smo izločili Winstona – 419 (Grmek) s
slabo ocenjenim tipom, hodi in vratom, ter Amaterja – 417 (Roškar) s počenim kopitom do svitka. Po
predpisanih pregledih je bil izločen še Njegoš – 421 (Gazvoda) ker je neploden, Marij – 420 (Beloševič)
ustreza, Stol – 418 (Dobida) pa pogojno ustreza zaradi zatrdlin v nadmodku. Soglasno je bil sprejet
SKLEP2: Na test delovne sposobnosti k Brinjovcu se da Marija in Stola.
Nakup žrebčkov: Dobida in Cvelbar predlagata zmanjšanje števila žrebcev. Enakega mnenja je
Nusholova. Berganta skrbi, da ob taki kvaliteti, kot je bila letos pri triletnih žrebcih ne bomo imeli kaj
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odbrati, sploh še, ker je ocena nekaj mesečnega žrebeta lahko zelo negotova. Po razpravi je bil z dvema
glasovoma proti sprejet SKLEP3: Odkupijo se štirje žrebčki letnika 2013. Veterinarska fakulteta je
pripravila spisek 8 žrebčkov z ocenami 37 in 38 točk. Soglasno je bil sprejet SKLEP4: Žrebčke si
ogleda še komisija in se šele potem odloči katere se odkupi.
Odkupna cena žrebčkov: Ker je PRO sama odgovorna za vzdrževanje črede plemenskih žrebcev, je
pomembno, da se finančni fond ohranja (vrednost izločenih žrebcev mora biti približno enaka vrednosti
nakupa novih). Po grobih informacijah je klavna cena polovic od 2 do 2,6 EUR, zato smo soglasno
sprejeli SKLEP5: Odkupna cena žrebčkov je 800 EUR, rejcu se lahko ponudi tudi menjava z
izločenim.
Mednarodna federacija: Bergant poroča o kongresu mednarodne federacije, ki daje velik povdarek
športni komponenti reji haflingerja in se sedaj imenuje Svetovna haflinška rejska in športna federacija
(World Haflinger Breed and Sport Federation – WHBSF). Avstrija in Italija se zbližujeta, haflinger z do
1,56 OX krvi ne bo več diskriminiran na mednarodnih rejskih in športnih prireditvah, podatek se mora
voditi na ID-ju. Svetovna razstava bo 4. do 7. junija 2015. Poroča še o dvodnevnem tečaju sodnikov po
sistemu linearnega ocenjevanja v Meranu, ki sta se ga na svoje stroške udeležila Marija in Stane Bergant,
ter predlaga, da razmišljamo o mlajšem kandidatu z ustrezno predizobrazbo, ki bi ga sistemsko izšolali
za ta sistem. Nov tečaj bo predvidoma v jeseni. Statut in zapisniki so na spletni strani združenja.
Soglasno je bil sprejet SKLEP1: Mesarič preveri ali bi lahko za šolanje mednarodnega sodnika
pridobili javna sredstva.
Tradicionalna avkcija žrebic letnika 2013 v Ebbsu: Ponujenih je bilo 121 žrebičk, najdražja je bila
prodana za 16.200 EUR, povprečna cena je bila 2.300 EUR.
Razstava na Tirolskem licenciranih žrebcev: Povdarek se daje mlajši populaciji žrebcev, saj je tam
rejski napredek najbolj očiten.
Preizkus delovne sposobnosti žrebcev in kobil bo 16.11.2013 na ranču Veniše ob 10. uri.
Osnovna sredstva: Ker so bila pred leti nabavljena osnovna sredstva zastarela (ni bilo možno več
nabaviti kartuš za printer) ali pokvarjena (odpoved napajalnika pri računalniku, optike pri projektorju,
popravilo pa bi bilo neekonomično) so bila fizično izločena (odpad). Vsa ta osnovna sredstva so po pisni
potrditvi računovodskega servisa tudi v celoti amortizirana.), zato je smiselno, da se jih tudi
knjigovodsko izbriše iz evidence. Soglasno je bil sprejet SKLEP1: Računovodski servis se obvesti, da
vsa osnovna sredstva, ki so v celoti amortizirana, izbriše iz evidence osnovnih sredstev.
Žrebec Stripsen: V jeseni 2012 je bil sprejet dogovor med ZRH in HPT, da je Stripsen preko plačila
najemnine s strani ZRH poplačan in da lahko ostane v Sloveniji. Skladno s tem dogovorom je HPT v
njegov pasport vpisal ZRH kot lastnika. Sprejet je bil SKLEP2: Računovodski servis se obvesti, da
plemenskega žrebca Stripsen liz. 240/T, roj. 1997, s 1.1.2013 vnese v knjigovodske listine z začetno
vrednostjo 3000 EUR in amortizacijsko dobo 5 let.
Tajnica pove, da za potrebe administrativno tehničnih del za združenje uporablja svoj osebni računalnik
in dostop do interneta, vendar bi rabila tudi printer z možnostjo skeniranja in prosi za odobritev nabave.
Soglasno je bil sprejet SKLEP3: Odobri se nabava printerja.
Podpredsednik združenja: Bergant pove, da združenje nima podpredsednika in prosi prisotne, da
predlagajo osebo, ki bi jo uvedel v delo združenja z namenom, da bi v naslednjem mandatu ali že prej
prevzel vodenje združenja, saj sam ne namerava več kandidirati. Tudi Cvelbar pravi, da v naslednjem
mandatu z ženo Sonjo ne bosta več mogla sodelovati, Nusholova pa optimistično vzpodbuja, da moramo
prebroditi to krizo, da bo haflinger ostal in napredoval v naslednjih letih.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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