Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger
Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana
Datum: 06.07.2017
Zadeva: Zapisnik 3. seje upravnega odbora SZRKPH

3. seja UO je potekala dne 06.07.2017 v piceriji Nekropolis (Šempeter)- spremenjena lokacija
s pričetkom ob 19.20 ter do 21.30.
Prisotni člani: Tadej Oberstar, Gašper Sevčnikar, Miran Dovnik, Anton Strmljan, Ivan Hercog,
David Gazvoda, Nataša Hribernik, Dejan Halič, David Debeljak, Jože Vidmar, Nataša Gorišek
Odsotni člani: Dunja Požaršek, Bojan Pajk
Drugi prisotni: Kaja Plavčak

Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled tekočega dela
Priprava na licenciranje žrebcev in pregled žrebetišča
Imenovanje rejca leta
Razno

SKLEP 1: Dnevni red je bil soglasno potrjen
1. Točka dnevnega reda: Pregled tekočega dela
Predsednik Tadej Oberstar komentira 2. centralno ocenjevanje žrebic ter sprejem v
rodovnik v Centru konjeniškega športa Celje dne 03.06.2017. Pove, da je kljub majhni
udeležbi rejcev s svojimi žrebicami ocenjevanje dobro uspelo, kar so potrdili tako
gledalci kot tudi gostje iz sosednje Avstrije. Pohvali vse, ki so aktivno sodelovali in
pomagali pri pripravi ocenjevanja. Povdari, da je bilo s strani STRP-ja pridobljenih
dodatnih 500 evrov za pripravo razstav in odbire žrebet. Pove tudi da bo v prihodnje
potrebno drugače zastaviti udeležbo rejcev s svojimi konji na razstavah s tem, da bi
postala udeležba obvezna za vse člane.
Član Gašper Sevčnikar izpostavi po predlogu člana Davida Gazvode in strokovne vodje
Nataše Gorišek, da se ocenjevanje in sprejem v rodovnik izvede kot prostovoljno na
enem mestu (rejec s tem nima dodatnih stroškov razen obveznega pregleda IAK in
stroškov prevoza), v kolikor pa bi želel, da se njegove konje oceni na preglednih mestih,
pa se jim zaračuna dodatne stroške. Predlog je še v razpravi.

Podpredsednik David Gazvoda izpostavil neudeležbo članov na prejšnji seji dne
12.05.2017 in povdari, da je dolžnost članov, da se sej udeležijo v kolikor je le to
mogoče ter da se UO ažurno obvešča o že opravljenem delu.
2. Točka dnevnega reda: Priprava na licenciranje žrebcev in pregled žrebetišča
Termin licenciranja oz ocenjevanja bodočih plemenjakov ter ogled žrebetišča se opravi
11.08.2017 ob 17.00 pri Andreju Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka. Predvideno je
ocejevanje 5 bodočih plemenjakov letnika 2015, ki so že nastanjeni v žrebetišču, ter
dveh žrebcev za pridobitev doživljenjske licence (Antal-150, Maj-149).
Predsednik Tadej pove, da je potrebno veliko stvari še postoriti. Potrebno je povabiti
sodnike ter člane SZRKPH, za kar bo poskrbel on sam. Darila za žrebčarje ter sodnike
bo priskrbel član Dejan Halič. Za pripravo žrebcev, kar vključuje čiščenje inp. pa so
odgovorni član Gašper Sevčnikar, David Debeljak in Miran Dovnik.
SKLEP 2: Datum licenciranja oz ocenjevanje žrebcev in plan dela je bil soglasno
sprejet.
Predsednik Tadej Oberstar pove, da je bila izračena želja glede odkupa žrebca Maja149, ki je predviden za pridobitev doživljenske licence. Strokovna vodja Nataša Gorišek
pove, da ni nikakršnih zadržkov glede odkupa. Po pogovoru se določi cena za žrebca
Maja minimalno 1000 evr + stroški kastracije.
SKLEP 3: Cena za odkup žrebca Maja-149 je soglasno potrjena.
3. Točka dnevnega reda: Imenovanje rejca leta
Predsednik Tadej Oberstar predlaga člana Dejana Haliča za rejca leta 2017, ki bo prejel
priznaje na sejmu v Gornji Radgoni. Drugih predlogov s strani UO ni bilo.
SKLEP 4: Predlog za rejca leta je bil soglasno sprejet.
4. točka dnevnega reda: Razno
Predsednik Tadej Oberstar pove, da je ZRKPH bilo s strani KGZS povabljeno k
sodelovanju na sejah KGZS. Pove, da se lahko on kot predstavnik udeleži sej, vendar
pa povdari, da si želi, da bi bil to nekdo drug zaradi obilice ostalega dela. Upravni odbor
nato predlaga člana Gašperja Sevčnikarja, da se udeleži sej namesto predsednika Tadeja
Oberstarja.
SKLEP 5: Gašperja Sevčnikarja se potrdi za predstavnik v svet KGZS.
ZRKPH se želi prijaviti na enega od dveh razpisov, ki ga razpisuje Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To sta 2. ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in
informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na
podeželju za leto 2017 ali 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2017. Predsednik Tadej Oberstar
predstavi vsebino razpisa, v katerega bi vključili razstavo žrebet, izlet v sosednjo
Avstrijo, strokovno izobraževanje in izdelavo spletne strani. Datum oddaje vloge je
24.07.2017. Za izdelavo projektne dokumentacije se predlaga predsednika Tadeja
Oberstar, tajnico Natašo Hribernik in člana Gašperja Sevčnikar.

SKLEP 6: Prijava na razpis MKGP se soglasno potrdi.
Jesenskem času se bo izvedlo ocenjevanje in raztava žrebet ter odbira bodočih
plemenjakov za v žrebetišče in preizkus delovnih sposobnosti žrebcev ter kobil.
Predviden datum izvedbe ocenjevanja in odbire žrebet je v sobota 15.10 oz 22.10.2017,
preizkus delovnih sposobnosti pa v soboto 22.10 ali 29.10.2017. Datumi se bodo
uskladili z dostopnostjo prireditvenega prostora ter po dogovoru z ocenjevalci (sodniki).
Predvidena lokacija izvedbe je Center konjeniškega športa Celje. V primeru zasedenosti
se izbere nadomestena lokacija.
Za pripravo in opravljanje preizkusa delovnih sposobnosti žrebcev se predlaga Boštjana
Brinjevca, v kolikor bi bil še v naprej pripravljen sodelovati z SZRKPH.
SKLEP 7: Datumi in kraj izvedbe so soglasno potrjeni.
Predsednik Tadej Oberstar pove, da ga je pozval Janez Dobida in zatrdil, da mu je
ZRKPH dolžno rozeto za osvojeno 1. mesto na 1. centralnem ocenjevanju žrebic pasme
haflinger v Gombišču v letu 2016. Po dogovoru se UO odloči, da se naknadno naroči
rozeto in lento, ki se g. Janezu Dobidi nato pošlje po pošti.
SKLEP 8: Prošnja se odobri.
Člana David Gazvoda in Nataša Hribernik sta na seji podala nemero o odstopu iz mest
v UO vendar z njune strani še ni bilo podanih odstopnih izjav.

Pripravil:
Gašper Sevčnikar
Član UO

Poslati:
-

članom UO

Tadej Oberstar
Predsednik SZRKPH

