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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta,
ki se je vršila dne 19.12.2013 od 14. do 17. ure
(Gostilna Repnik pri Kamniku)
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
da
da
da
da
da
O

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 in predlaga naslednje teme sestanka:
1. Razgovori z ministrstvom in dekanom VF: Bergant poroča o prizadevanjih koordinacijskega odbora in
o že štirih sestankih na MKO, oz dveh z državno sekretarko. Predstavi zadnje dokumente povezane s
problematiko odvzema CEM (rok za dokončen dogovor je 31. januar 2014, do tedaj se vzorci ne
odvzemajo), sistemom registracije, kjer spremenjena uredba EU dovoljuje izjeme za klavna žrebeta do
enega leta in spremembami na področju registracije. Predstavi poziv VF o registraciji letos rojenih žrebet
(poziv je na spletni strani). Predstavi tudi predlog ministrstva in stališče Biotehniške fakultete, da se
tradicionalnim pasmam podpore v okviru KOP za obdobje 2014 (2015) – 2020 več ne bodo dodelile in
odgovor oz. protest združenja, ki je na spletni strani.
2. Upravljanje z žrebci:
Zamenjave in vhlevitev letošnje generacije žrebčkov so potekale po programu. Nekaj zapletov je bilo v
različnih pogledih in ocenah danih s strani VF na eni in s strani odbirne komisije na drugi strani.
3. Finančna situacija:
Letošnji »proračun« združenja je precej višji zaradi prenosa fonda za upravljanje z žrebci iz VF na PRO.
Potrebno je opozoriti, da bo z namenom ohranjanja tega fonda za obnovo črede treba zelo gospodarno
ravnati, če želimo v naslednjih letih zagotavljati sredstva za nakup kandidatov za plemenske žrebčke.
4. Občni zbor in članarina:
Sklep 1: OZ bo v soboto 22. februarja ob 14. uri v gostilni Repnik pri Kamniku.
Sklep 2: Članarina ostane na enaki višini (35 EUR).
5. Razno: Bergant ponovno opozori, da združenje nima podpredsednika in prosi prisotne, da predlagajo
osebo, ki bi jo čim prej uvedel v delo združenja, saj bi bilo v letu 2014 potrebno izvesti državno razstavo
kot predizbor za svetovno v letu 2015, pripraviti pa bo potrebno tudi novo vlogo za priznanje PRO.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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