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Zapisnik seje izvršilnega odbora,
ki se je vršila dne 30.01.2013 ob 13. uri
(Veterinarska fakulteta – po sestanku žrebčarjev)
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
Nataša Gorišek
Darko Platovnjak
Prisotnih še nekaj žrebčarjev

Prisoten
da
da
O
da
da
da
da
da

Telefon
040/626249
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
DPO
DPO

1. Bergant je na kratko predstavil situacijo v zvezi s prenosom upravljanja žrebcev iz VF na PRO in
tripartitno pogodbo z žrebčarji. Povdaril je, da bi naj ta prenos bil priložnost, da damo rodovniški reji
novo vlogo, saj so žrebčarji ogledalo rejske kulture.
2. Tako kot vsako leto naj bi bil občni zbor zadnji vikend v februarju. Prisotni so podprli predlog, da se
letos najde »cenejša lokacija«. Preteklo leto je bilo nekaj kritik na čas zbora (sredi dneva), zato ima
prednost izvedba v soboto 23. februarja v popoldanskem času.
3. Ga. Goriškova je sprejela povabilo, da pred občnim zborom naredi predavanje o ocenjevanju konj
(cca 1,5 ure).
4. Bergant obrazloži možnost ugodne nabave koledarjev (4-5 EUR/kos) s slikami haflingerja. Po
večinskem mnenju je ideja sicer dobra, vendar se globoko v novem letu ne splača deliti koledarjev,
saj sta dva meseca že za nami. Ker smo finančno slabi je bolje porabiti sredstva za kak drug namen,
bile so omenjene majice, vendar je to tudi drago. Ker jih je lansko leto nekaj ostalo, naj se dajo
tistim, ki jih lansko leto niso prejeli, še bolje pa, da se porabijo za tiste, ki bi se udeležili rejskih
prireditev.
5. Bergant apelira na člane IO, da do OZ predlagajo podpredsednika in zaradi neaktivnosti dva nova
člana SS. Pove še, da bo 1. februarja ustanovna skupščina mednarodne haflinške zveze, da je bil član
delovne skupine za pripravo statuta, da je imela skupina 4 sestanke (2x Merano, 2x Innsbruck) in da
se nasprotja med Italijo in Avstrijo manjšajo.

Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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