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Sestanek upravnega odbora z dne 15.9.2016
pri rejcu Davidu Gazvodi
Pred sestankom je potekalo ocenjevanje letošnjih žrebet in sicer treh žrebčkov in ene žrebičke. Po
ocenjevanju sledi pogostitev Davida in njegove žene Simone. Po okrepčilu se prične sestanek ob
18:30.
Prisotni: Tadej Oberstar, David Gazvoda, Miran Dovnik, Anton Strmljan, Gašper Sevčnikar, Jani
Hercog, Dejan Halič in strokovni vodja Nataša Gorišek. Ostali prisotni: Sonja in Janko Cvelbar, ter
Zdenko Beloševič in Klemen Turk.
Upravičeno odsotni: Bojan Pajk, Nataša Hribernik, Dunja Požaršek, Jože Vidmar in David Debeljak.
K točki 1 dnevnega reda
Predsednik pozdravi vse prisotne!
Najprej seznani prisotne z dogodki, ki so se dogajali v letošnjem letu. Nekaj pripomb je bilo na število
točk, ki so jih žrebice dobile ob sprejemu v rodovnik. Pove, da je Bojan Pajk zahteval ponovno
ocenitev žrebic. Nataša pove, da ni sama ocenjevala kobil, da je bila tam skupina sodnikov, ki je
podala končno oceno. Pove še, da sam sistem ni sprejemljiv, oziroma primerljiv z ostalimi rejskimi
deželami in bo potrebno, do naslednjega občnega zbora pripraviti spremembe rejskega programa v
točkah, ki se navezujejo na ocenjevanje konj. Ocenjevanje s polovičkami, bi konju prineslo občutno
boljšo končno oceno. Gazvoda pohvali prireditev na Gombišču v vseh pogledih.
Predsednik seznani prisotne z obiskom žrebetišča pri Andreju Gregoriču v mesecu avgustu. Na
dogodku so bili prisotni sodniki, rejci in prijatelji iz sosednje Avstrije. Izstopala sta predstavnika
avstrijske reje Wallenstein in Wiljem, medtem ko sta bila žrebca naše reje Nenad in Alibi pod
povprečjem. Izpostavi tudi žrebca lastnice Teje Kelc Aramisa, rojenega na Koroškem. Žrebec ni bil
potrjen zaradi predgrizavosti in sivih dlak. Gazvoda pohvali žrebetišče in sodelovanje z avstrijskimi
rejci.
K točki 2 dnevnega reda
Organizacija prve državne razstave žrebet letnika 2016. Sklep je, da se razstava izvede 22.10.2016 v
Centru konjeniškega športa na Lopati. Ocenjevali naj bi sodniki iz Avstrije in Nataša Gorišek.
Konkretna imena bo objavil Gazvoda. Do 20. septembra Nataša Gorišek pripravi okvirni seznam
potencialnih žrebet, ki bi bili primerni za razstavo. Pripeljana naj bodo žrebeta ocenjena nad 36 točk.
Pripeljana naj bodo ob nogi matere. Razstava se izvede ločeno za moška in ženska žrebeta. Pričetek
prireditve ob 9:00. Za organizacijo prireditvenega prostora so zadolženi Hercog Jani, Halič Dejan,
Gazvoda David, Dovnik Miran in Sevčnikar Gašper. Za biltene poskrbi Gazvoda. Po razstavi naj bi
sledilo vodeno jahanje na haflingerjih za kar se zadolži vodjo jahalne sekcije Tejo Kelc (kontakt z
njo opravi David). Na prireditvi predstavitev haflingerja v vpregi, pod sedlom….
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K točki 3 dnevnega reda
Predsednik seznani prisotne o menjavah, izločenih žrebcih. Menjava in test žrebcev se izvede
29.10.2016 pri Repniku ali v Venišah.
Mlada žrebca (Alibi in Nenad) sta bila po ugodni ceni prodana za meso, starejša izločena (Bine in
Sofist) ravno tako prodana v klavnico. Predsednik pohvali Bojana Pajka, da je v danem trenutku uspel
iztržiti maksimalno glede na dano situacijo. Predsednik pokaže sliko žrebca Sofista, ki je po dveh
mesecih, od kar je bil na pripustni postaji gospoda Bohinca strokovni vodja Nataša Gorišek v
katastrofalnem stanju (podhranjen, zažrta oglavka…). Upravni odbor sprejme soglasno sklep, da se
v prihodnje žrebca brez opozorila odvzame iz pripustne postaje.
Dovnik zastavi vprašanje zakaj žrebca Mirota, žrebčarja Vilka Kešnerja ni na spletni strani.
Predsednik mu razloži, da žrebec čigar lastnik (žrebčar) ne plača članarine ni upravičen do tovrstnih
ugodnosti.
Sestanek se zaključi ob 21:00
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