Sestanek upravnega odbora z dne 7.10.2016,
v centru konjeniškega športa Lopata (Celje)

Prisotni: Tadej Oberstar, Gašper Sevčnikar, Dovnik Miran, Strmljan Anton, Hercog Ivan,
Gazvoda David, Hribernik Nataša, Pajk Bojan, Halič Dejan, Gorišek Nataša, Kelc Tea, Debeljak
David, Vidmar Jože, Požaršek Dunja
Točka 1: Priprava državne razstave žrebet in test delovne sposobnosti.
Strokovna sodelavka Nataša Gorišek omeni, da še niso opravljena vsa ocenjevanja na
domovih rejcev, vendar je v letošnjem letu precej dobrih žrebet, ki bi bili primerni kandidati
za v žrebetišče.Vse rejce že na ocenjevanjih opomni in povabi k sodelovanju na državni
razstavi. Predlaga obveščanje rejcev, katerih žrebeta dosegajo min 35 T.
Sklep: Sklene se, da se vse rejce pisno obvesti in povabi na razstavo žrebet.
Predsednik pozove vse k sodelovanju na razstavi in predstavi program.
Sklep: Za povabilo sodnikov in katalog bosta poskrbela David Gazvoda in Nataša Hribernik
Sklep: Za pripravo ocenjevalnega prostora sta zadolžena Miran Dovnik in Dejan Halič
Sklep: Ozvočenje in pokale bo priskrbel Dejan Halič
Sklep: Rozete bo naročila Nataša Hribernik
Sklep: Kravate in tisk bo priskrbel Gašper Sevčnikar
Sklep: Prijave bo pobiral David Debeljak
Sklep: Za hrano bo poskrbel Center konjeniškega športa Celje.
Sklep: Za atraktivni program bi po koncu ocenjevaja žrebčkov in žrebic poskrbel Bojan Pajk z
vprego. Poleg nje pa western točka in dresurna točka pod sedlom ter za konec še vodeno
jahanje otrok pod vodstvom Požaršek Dunje, Nataše Hribernik in Teje Kelc.
Sklep: Za prevoz kandidatov v žrebetišče poskrbi A. Gregorič takoj po koncu razstave.
Bojan pajk omeni ponujeno ceno g. A. Gregoriča za odkup žrebet na mestu raztave 1,7 evr/kg.
Točka 2: Delovni test žrebcev in kobil
Sklep: Zaradi lažje izvedbe se bi testa žrebcev in kobil pod sedlom in v vpregi izvedel
29.10.2017 ob 9.00 pri gostišču Repnik v Kamniku in ne na isti dan kot razstava žrebet.
Sklep: Vse menjave žrebcev se izvedejo na isti dan, kot delovni test žrebcev.
Točka 3: Prodaja Stripsena
Predsednik povdari, da ima Stripsen poškodbo noge ter da žrebec šepa, vendar je še vedno
primeren za oplemenjevanje. Obvezen bi bil pregled in strokovna ocena veterinarjev. Omeni,
da niso dorečene stvari glede zakola žrebca.
Sklep : Predvidena cena 1200 evrov.

Točka 4: razno
David Gazvoda opozori na velik pomen pravilne odbire žrebet ter primeren prikaz ob nogi
matere, saj je tako lažje in bolje oceniti samega žrebeta. Poudari tudi, da si v prihodnje ne
smemo dovoliti, da se iz žrebetišča odbere le tuje žrebce ter moramo poskrbeti za primerno
kvaliteto domačih žrebcev.
Miran pohvali spretno stran, a poudari ažurnost in pravočasno dodajanja podatkov na spletno
stran.

Upravni odbor, 7.10.2016

