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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta
ki se je vršila dne 19.10. 2014 od 13. do 15. ure
(Ranč Burger Veniše)
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
Tadej Oberstar, podpredsednik
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
Nataša Gorišek, članica strokovnega sveta s strani DPO in predsednica komisije
Klemen Turk, predstavnik DPO in član komisije
Boštjan Brinjovc, trener za preizkus delovne sposobnosti
Več rejcev, članov Združenja

Prisoten
da
O
da
O
da
da
O
ne
O
da
da
da
da
da
da
da

Telefon
040/626249
031/395928
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
031/470223
041/363754
041/615978
031/611623
031/223756
031/204878

Sestanek je bil izveden po preizkusu delovne sposobnosti žrebcev in kobil. Bergant pozdravi prisotne in
predlaga naslednje teme sestanka:
1. Tretja državna razstava: Bergant poroča, da je razstava lepo uspela, pripeljanih blizu 50 živali, kar je
dober reprezentativni vzorec slovenske aktivne populacije haflingerja. Medijsko je bila zelo odmevna,
obsežna poročila v Kmečkem glasu, Reviji o konjih, Ljudje in živali, lokalni časopisi. Vsi rezultati so
javno objavljeni na internetu. Zahvalil se je ožjemu organizacijskemu odboru, Bergant Mariji, Gorišek
Nataši, Halič Dejanu, Hribernik Nataši, Oberstar Tadeju, Pajk Bojanu in Purgaj Ivanu. Ocena
neposrednih stroškov razstave (zunanji računi) je okoli 1500 EUR, narejeno pa je bilo veliko
prostovoljnih ur in voženj. Razstavo je ugodno ocenil tudi predsednik WHBSF, g. Lukas Scheiber.
2. Razstava avtohtonih in tradicionalnih pasem v Komendi: Bergant poroča, da se je razstave udeležilo
vseh 5 pasem s po dvema predstavnikoma. Zaradi poprejšnjih obljub predsedniku Lahu smo organizacijo
prevzeli mi, stroške šotora in boksov pa je plačal sejem. Prišlo je veliko pohval o profesionalni izvedbi,
bilo je zelo veliko obiskovalcev, razdelili pa smo veliko promocijskega materiala, med drugim brošuro
»Slovenske avtohtone in tradicionalne pasme«, ki jo je zagotovilo ministrstvo. Zahvala gre vsem rejcem,
ki so pripeljali živali, posebej še kmetijam Janhar, Hlebš in Pajk.
3. Menjave žrebcev: Vsem žrebčarjem je bil poslan poziv, prošnje za obdržanje žrebca sta poslala Levar in
Robič, prošnje za menjavo pa Sevčnikar in Peklaj, ki pa se je kasneje premislil. Kasneje se je za menjavo
odločil še Cvelbar, ki je oddal državnega žrebca Asiana Pajku. Iz poročil VF je razvidno, da sta od
letošnje generacije žrebcev iz žrebetišča ustrezna samo Antal, ki se po testu dodeli Sevčnikarju in Maj, ki
se dodeli Bajcu. Bergant pozove prisotne o posredovanju najboljših pogojev za odkup izločenih žrebcev,
Goriškova predlaga prodajo Majorja za delovnega kastrata – podatke bo posredovala, Aladina odkupi
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nazaj rejec Dobida in ga kastrira. Nemota skuša prodati Sevčnikar sam. Bergant še pove, da sta iz STRP
plačana pregleda menjanih žrebcev Nemo od Sevčnikarja in Smuk od Peklaja, menjave Gazvoda –
Cvelbar – Pajk niso bile najavljene in niso naročene in plačane iz STRP.
4. Razgovori z ministrstvom. Bergant poroča o prizadevanjih koordinacijskega odbora in sestankih na
ministrstvu. Odprte so naslednje teme:
a. Pregled žrebcev na CEM: Za 2014 izvedeno, za 2015 obljuba plačila ministra s strani države
b. Registracija PP: obljubljena sprememba ob spremembi ZŽiv
c. Registracija klavnih žrebet do enega leta: kaže dobro, naš predlog je osvojen, sledi izvedba
d. Ureditev in dostop do centralnega registra: kaže dobro, rejcu bo omogočen dostop do CR
e. Odprava samca in z njim povezanimi črnimi pripusti: rešitev še ni jasna
5. Nakup kandidatov za žrebetišče: Bergant predstavi poročilo, ki ga je pripravila Goriškova in na
katerem je skupaj 31 žrebčkov ocenjenih od 33 – 39 točk. Po RP je zahtevano, da je med plemenjaki
enakomerna zastopanost vseh linij. Imamo problem z linijo B, še posebej pa linijo W, kjer nimamo
možnosti dobiti kandidata v SLO, zato samo točke ne morejo biti kriterij, sploh če analiziramo stanje
preteklih let, ko so bili pogosto najbolje ocenjeni žrebčki neustrezni ob licenciranju. Izkazuje se, da je
eden pomembnejših kriterijev tudi poreklo. Drug velik problem je nakupna cena, saj rejci ne želijo
prodati žrebčka pod 800 EUR, kar je precej več kot dobimo za izločenega žrebca, zato je obnova fonda
plemenjakov dolgoročno finančno težko vzdržna. Dogovorjeno je, da Bergant v okviru teh izhodišč
kontaktira rejce, kdor pa lahko svetuje o nakupu žrebčka W linije zunaj pa naj mu to sporoči. Če se najde
ustrezen kandidat W linije zunaj, kar bo verjetno dražje, bi eventuelno v SLO odkupili letos samo 3
kandidate. Ker bo potrebno precej komunikacij, sklicevanje organov pa je finančno nevzdržno, naj
komunikacije tečejo tudi po telefonu in majlu. Zaenkrat je dogovorjeno s Posavci, da bi bilo vhlevljanje
27.11.2014.
6. Razno: Bergant opozori na pomembne naloge, ki nas čakajo v prihodnjem – tudi volilnem letu. V
začetku decembra bo sklical sestanek IO in SS, kjer bo potrebno začrtati osnovne smernice za
prihajajoče obdobje.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.

______________________________________________________________________
Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran: http://haflinger .si
Telefon: 04/2555220, Matična številka: 9992026198000, Davčna številka: 38051001, Elektronska pošta: info@haflinger.si
Številka bančnega računa: 07000-0000956995 pri Gorenjski banki d.d. Kranj
SKD: 91.330, SKIS: 15000

