Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger
Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana
Datum: 17.09.2018
Zadeva: Zapisnik 3. sestanka UO SZRKPH
Odsotni: Jože Vidmar, Dunja Požaršek,
Prisotni: Tadej Oberstar, Gašper Sevčnikar; Tomaž Steblovnik, Manja Steblovnik, David
Gazvoda, Primož Kokovica, Dejan Halič
3. sestanek je potekal dne 17.09.2018 v Gostilnici Grad Komenda (Polzela) s pričetkom ob
18.30 uri, Sestanek se je končal ob 19:30 uri.
Dnevni red:
Dnevni red:
1. pregled tekočega dela
2. pregled finančnega stanja
3. razstava žrebet
4. žrebci (test, menjave, izločitve…)
5. razno
Dnevni red
Pozdrav in izrečena dobrodošlica vsem prisotnim članom upravnega odbora s strani
predsednika društva Tadeja Oberstarja. Predstavitev dnevnega reda 2. sestanka Upravnega
odbora SZRKPH.
Sklep: Upravni odbor je soglasno sprejel dnevni red.
1. Pregled tekočega leta
Predstavitev tekočega dela SZRKPH s strani predsednika društva.
Sklep: Upravni odbor je soglasno sprejel predstavitev pregleda tekočega dela.
2. Pregled finančnega stanja
Predstavitev aktualnega finančnega stanja s strani predsednika. Predstavljeni so bili stroški
povezani z razstavo žrebet. Poda se predlog za nakup stojnice. SZRKPH mora vložiti vlogo za
razpis za ozvočenje. Ozvočenje je potrebno do konca leta plačati in kupiti. Izbere se najboljšega
ponudnika.
Sklep: : Upravni odbor je soglasno sprejel pregled finančnega stanja.
3. Priprava na razstavo žrebet
Določitev datuma in kraja razstave žrebet. Razstava in ocenjevanje žrebet bo potekalo v Celju
(Lopata) dne 22.10.2018. Določilo se je zadolžitve:
- Bilten pripravi Fakultela,
- Vodnje prireditve, program (kadrilja) Dunja Požaršek
- Ozvočenje; Primož Kokovica (izposoja)
- Kravate in rozete : Tadej Oberstar
- Lastnike žrebet in žrebic se poleg vabila obvesti še z telefonskim klicem: Manja
Steblovnik
- Sodniki – sodelovanje z Avstijskimi sodniki
- Predstavtev dvovprege – Jože Vidmar
Sklep: Upravni odbor je soglasno sprejel odločitev glede priprave na 3. Državno razstavo
žrebet.
4. Žrebci (test, menjave, izločitve…)
Predsednik obvesti UO da so v žrebetišču žrebci okuženi z boleznijo CEM.
Status žrebcev: Odkupna cena za živo težo za klavnico je podana v oklepaju.

Žrebci okuženi z CEM v žrebetišču:
ALFI –še eno leto plemeni, nato kastracija in prodaja
Mladi žrebci (NOOEL, NANOS) izločitev, prodaja ali zakol
MAJUS, STRAH, STOL, STRNAD – izločitev
SMOG – kastracija in nato v prodajo
Delovni test - Napoleon in Belmondo, test opravi Boris Jakovič
V menjavo gre Bergfurst.
V žrebetišču se je pojavil CEM okuženi so tako SHL pasma kot žrebci pasme Haflinger. V
kolikor so na CEM negativni poteka februarja 2019 še eno vzorčenje. Zahteva VURS je da se
zdravijo vsi konji. Inšpekcija je za začetek ločila žrebce med sabo. Žrebce je potrebno na cem
testirati vsake 4 leta in ob premikih, ravno tako se vzorči pri prihodu na prepustno postaji.
Sklep: Upravni odbor je po posvetu soglasno sprejel status žrebcev. Ravno upravni odbor
sprejme sklep, da v kolikor so žrebčki negativni na CEM da se jih ne zdravi.

5. Razno
Nakup stojnice v vrednosti 200 – 300 €.
Sklep: Upravni odbor je predloge sprejel.
Pripravil:
Manja Steblovnik
Tajnik

Tadej Oberstar
Predsednik SZRKPH

