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Zapisnik seje izvršilnega odbora, ki se je vršila dne 31.3.2015 ob 18. uri
(Gostilna Repnik Kamnik)
Legenda prisotnosti: Prisoten =da, Opravičil = O, Neopravičeno odsoten oz. nedosegljiv v primeru korespondenčne seje= ne, ni bil vabljen = prazno

Ime Priimek, funkcija v mandatu 2015 - 2020
Stane Bergant, predsednik IO
Tadej Oberstar, podpredsednik IO
Marija Bergant, članica IO in tajnica
Ivan Purgaj, član IO in blagajnik
Miran Dovnik, član IO
Dejan Halič, član IO
Ivan Hercog, član IO
Bojan Pajk, član IO
Boštjan Senekovič, član IO
Gašper Sevčnikar, član IO
Jože Vidmar, član IO
Nataša Gorišek, strokovni vodja RP
Jožef Bohinec, predsednik NO
Janez Dobida, član NO
Franc Roban, član NO
Nataša Hribernik, predsednica konj. sekc.
Ostali prisotni:

Elektronski naslov:
stane.bergant@haflinger.si
tadejoberstar@gmail.com
marija.bergantova@gmail.com
tasyka.kaspy@gmail.com
dejanhalic@triera.net
nataska.hribernik@gmail.com
senekovic.bostjan@gmail.com
gasper.sevcnikar@gmail.com
kmetijavidmarg@gmail.com
natasa.gorisek@vf.uni-lj.si
bohinecjozef8@gmail.com

nataska.hribernik@gmail.com

Mobilni telefon (GSM)
040/626249
031/315928
040/363383
041/422639
031/507715
041/835159
041/615978
031/615978
031/879036
041/209459
041/755059
031/314891
031/370223
031/223756
041/556750
031/599837

Prisotnost
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

da
da

Seja razširjenega IO je bila prva oz. konstitutivna po volilnem OZ z dne 1.3.2015. Po uvodnem pozdravu
predsednika Berganta so se vsi prisotni na kratko predstavili. Predsednik predlaga, da bi bile seje zaradi
razpršenosti članov IO po celi Slovenij in s tem povezanimi stroški le ob pomembnejših zadevah, predvideva
3-4 seje na leto, nujne in tekoče zadeve bi reševali tudi preko korespondenčnih sej preko elektronske pošte, s
čimer se vsi prisotni strinjajo.
1. Zaradi operativnega delovanja IO v prihodnje so bili soglasno sprejeti še sledeči sklepi:
a. Zapisnik IO se v nekaj dneh po seji umesti na spletno stran združenja, če nanj ni pripomb v 8
dneh, se smatra, da je sprejet.
b. Potni stroški se za udeležbo na sestankih IO ne plačujejo, izjema so nujni sestanki pri
inštitucijah, kar se izkazuje z vabilom in potnim nalogom. Kraj sej IO se na predlog
posameznih članov spreminja, tako, da bo izmenično ugoden za večino članov IO.
c. Vabila na seje in kratka obvestila se lahko pošiljajo tudi preko SMS sporočil.
d. Sprejme se predlog blagajnika Purgaja, ki predlaga računovodski servis, ki nas bo predvidoma
stal 250EUR/leto skupaj z letnimi poročili za Ajpes in DURS. Servis pripravi pogodbo. Ker
združenje ne posluje z gotovino,je knjiga prihodkov in odhodkov nepotrebna, ker so vse
transakcije razvidne iz bančnega izpisa.
2. Predsednik Bergant in strokovni vodja, ga. Goriškova poročata o stanju Pravilnika o registraciji
kopitarjev:
Registracija žrebet za zakol bo preko interneta za rejca brezplačna, rojstvo žrebeta je potrebno vnesti
v 28 dneh (Prijava mora biti oddana v 28 dneh, kot prijava se smatra Potrdilo o pripustu kobile. Ker
aplikacija še ne deluje, bo možen naknadni vnos in izpis dokumenta, če bo prijava pravočasna.),
potrebno bo navesti žrebetovega očeta in mater, spol, barvo in številko pripustnega lista. Iz sistema se
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bo lahko doma sprintal dokument, ki bo veljal kot dokazilo o registraciji. S tem dokumentom bo
lahko žrebe do starosti enega leta šlo v domačo klavnico, rejec ga bo pred prevozom v klavnico
dolžan označiti na hrbtu (s kredo, flumastrom, zastriženjem dlake...) z zadnjimi štirimi številkami
registracijskega dokumenta.
3. Problematika CEM: Predsednik poroča, da ministrstvo kljub pisni zavezi ni izpolnilo zagotovila o
plačilu obveznih vet. preiskav s strani države, niti ni spremenilo pravilnika. V naslednjem tednu je
dogovorjen sestanek z novim direktorjem UVHVVR g. Posedijem, kateremu je bila po zagotovilu
državne sekretarke ga. Strniša posredovana vsa dokumentacija. Očitno so apetiti po denarju (gre za
cca 70.000 EUR) s strani veterinarskega lobija veliki in zato nerazumni odpori proti spremembi.
4. Predsednik pove, da so bila pravila (statut) s strani UE potrjena brez pripomb, da je dokumentacijo o
spremembah pravil in o novo izvoljenih organih (odgovorna oseba, strokovni vodja) poslal tudi na
ministrstvo in dobil potrditev, da je informacija zadostna.
5. Predsednik obrazloži, da je haflinger izpadel iz KOPOP zaradi negativnega mnenja Biotehniške
fakultete v letu 2013 in da je vzpostavil dialog z dekanom g. Gazvodo in prodekanom za zootehniko
g. Dovčem. Z dekanom sta se dogovorila za sestanek, ki se ga je udeležila tudi ga. Gorišek. Bergant
je pripravil vlogo za BF. Prvi odzivi, da je bila haflingerju storjena krivica, so ugodni.
6. Predsednik pove, da potuje 17. – 19. aprila na Tirolsko (Kematen, Ebbs) kot pripravo (fine tunning)
sodniške ekipe v kateri sodeluje na svetovni razstavi.
7. Predsednik pove, da so živali, ki smo jih prijavili na razstavo potrjene in predlaga, da se s strani
združenja pokrije vsaj strošek prijave in zavarovanje. Predlog je bil soglasno sprejet.
8. Predsednik predlaga, da se organizira enodnevna strokovna ekskurzija na razstavo, predlaga soboto.
Soglasno je bil sprejet sklep, da Nataša Hribernik pripravi program in pogoje.
9. Bergant pove, da je letos poleg razstave še en svetovni dogodek in sicer veliko konjeniško
tekmovanje haflingerja v Italiji. Po razpravi je odbor mnenja, da trenutno nimamo kandidata, ki bi
nas tam zastopal. Goriškova pogoje za nastop na prireditvi vseeno objavi na konjeniški zvezi.
10. Na občnem zboru je bil sprejet grob program konjeniških in promocijskih aktivnosti. V diskusiji so
padle prenekatere ideje (konjenica v Logarsko, udeležba na galopskih dirkah, Stožice, tečaji.....).
Sprejet je bil sklep, da Hribernikova izdela podrobnejši plan.
11. Predsednik poroča, da nove vloge za priznanje PRO letos najverjetneje ne bo potrebno vložiti,
predlaga pa intenzivno delo na prenovi rejskega programa. Sprejet je bil sklep. da na prenovi
programa dela ožja ekipa v sestavi: Bergant, Gorišek, Oberstar, Hribernik in Purgaj.
12. Pajk predlaga, da se za nepredvidene vet. stroške vzdrževanja državnih žrebcev vzpostavi fond, v
katerega bi vplačevali imetniki teh žrebcev. Ta denar bi bil lahko uporabljen tudi za obnovo črede.
Sprejet je bil sklep, da se pozove imetnike državnih žrebcev za letno plačilo 50 EUR.
13. V točki razno se je odvila še živahna razprava o promocijskih aktivnostih, o mačehovskem odnosu
države do rejcev, o spremembah zakonodaje, prenovi rejskega programa ...
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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