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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta,
ki se je vršila dne 13.12.2012 ob 13. uri
(Kmetija Gregorič, Gmajna)
Legenda prisotnosti: Prisoten =da, Opravičil = O, Neopravičeno odsoten oz. nedosegljiv v primeru korespondenčne seje= ne

Prisotni oziroma dosegljivi po telefonu v primeru korespondenčne seje:
Ime Priimek, funkcija v mandatu 2010 - 2015
Stane Bergant, predsednik izvršilnega odbora in član strokovnega sveta
Marija Bergant, članica izvršilnega odbora in tajnica
Sonja Cvelbar, članica izvršilnega odbora in blagajničarka
Janko Cvelbar, član izvršilnega odbora
Ivan Purgaj, član izvršilnega odbora
Zdenko Beloševič, član izvršilnega odbora in predsednik častnega razsodišča
Mojca Nushol, strokovni vodja PRO
Primož Muri, član strokovnega sveta
Anton Strmljan, član strokovnega sveta
Ivan Hercog, član strokovnega sveta
Janez Dobida, član strokovnega sveta
Janža Lenassi, članica strokovnega sveta
Ostali prisotni:
Jožef Bohinec, predsednik nadzornega odbora
Dr. Janko Mrkun, VF - selekcija

Prisoten
da
da
O
da
da
da
da
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da
da
da
ne

Telefon
040/626249
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
041/363754
041/280380
031/611623
041/615978
031/223756
031¸/472496

da
da

031/470223

Sestanek je potekal na kmetiji Gregorič po vhlevitvi letošnje generacije žrebčkov.
1.) ŽREBETIŠČE: Predsednika PRO za posavce in haflingerje sta člane seznanila z zapleti glede
žrebetišča. Ker so se javna sredstva znižala je VF sklicala sestanek o nadaljni usodi žrebetišča. Na
sestanku smo se predstavniki PRO strinjali, da pridobivanje manjkajočih sredstev z dodatnim
obremenjevanjem rejcev ne pride v poštev in da je znotraj STRP potrebno poizkati možnosti prihrankov
na drugih področjih. PRO so pripravile predlog zmanjšanja obremenitev tako rejcev kot proračuna
(predlog je objavljen na spletni strani), tako, da ob minimalnem zmanjšanju storitve reje žrebcev v
žrebetišču, obstoječa sredstva zadoščajo za nadalnje financiranje žrebetišča. KMG Glušac teh pogojev ni
sprejel in tako smo bili prisiljeni poizkati drugega izvajalca. KMG Gregorič Andrej je bil pod novimi
pogoji pripravljen žrebce prevzeti, tako, da smo se po predhodnem ogledu odločili zanj. Gregorič ima
potrebne izkušnje, saj je vzrejal že kasaške konje za znano podjetje Vitacel. Z njim smo sklenili pogodbo
(objavljena na internetu), ki dviguje status iz prejšnjega pitališča (Glušac) v zahtevane pogoje za
žrebetišče, kar je velik korak v smeri socializacije in s tem potrebne selekcije. Predstavljena je bila
pogodba in predlog cene odkupa letošnje generacije. Vsi štirje haflinški žrebčki pripeljani v žrebetišče so
dosegli 38 točk, zato se predlaga enotna odkupna cena 1000 EUR brez DDV. Pojasnjeno je bilo, da se
predvideva tudi premestitev žrebcev lanske generacije v kolikor se z KGM Glušac ne bo doseglo
soglasja. Na predstavljen predlog člani IO in SS niso imeli pripomb.
2.) CEM, IAK in KAK: Diskusija je tekla tudi o obveznih zahtevanih preizkavah za žrebce. Opaža se, da
rejci zaradi obremenitev, ki presegajo obremenitve iz sosednjih držav, bežijo iz sistema, oz. je slovenska
konjereja nekonkurenčna. Bila so izražena številna mnenja o pretiranih administrativnih ovirah, dr.
Mrkun pa je posvaril pred nepremišljeno opustitvijo in s tem povezanimi riziki. Ker je tematika
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strokovne narave je bila vodstvu dana podpora, da v okviru razgovorov s pristojnimi deluje v smer dviga
konkurenčnosti slovenske konjereje.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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