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Zapisnik seje izvršilnega odbora,
ki se je vršila dne 30.05.2013 ob 16. uri
(Veterinarska fakulteta)
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
Jožef Bohinec, predsednik nadzornega sveta
Mojca Nushol, strokovni vodja RP in članica strokovnega sveta
Ivan Hercog, član strokovnega sveta
Anton Strmljan, član strokovnega sveta
Janez Dobida, član strokovnega sveta
Bojan Pajk, predsednik konjeniške sekcije
Matjaž Mesarič, član strokovnega sveta s strani DPO

Prisoten
da
da
O
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

Telefon
040/626249
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
031/470223
041/363754
041/615978
031/611623
031/223756
031/204878
031/586628

Sestanku sta prisostvovala tudi Primož Kokovica in David Gazvoda – zainteresirana javnost.
1. Bergant pozdravi prisotne in predlagane teme sestanka
2. STRP: Mesarič predstavi status sprejemanja STRP za leto 2013. Sredstva za delo SVRP se
prerazporedijo na VF in se formirajo komisije. Predvidoma naj bi bilo za ZRH namenjeno 3660 EUR
za izvedbo oz. sodelovanje na določenih nalogah. Sredstva za žrebetišče so letos še zagotovljena.
Dobida zanima kam gre 290.000 EUR, namenjenih za konjerejo. Podrobnejšo razlago porabe
sredstev iz STRP, zaplete okrog sredstev za SVRP so podali Mesarič, Bergant in Nusholova.
3. Žrebci: Bergant pove, da je bila z VF sklenjena pogodba o prenosu sredstev iz naslova odprodaje in
izločitve oz. zavarovalnin za vse tri pasme. Žrebčarji so vsi, razen enega, podpisali nove sporazume,
v ID-jih bo popravljeno tudi lastništvo. ZRH je iz tega naslova prejela 3.790 EUR, v ta namen pa se
bodo zbirala še sredstva iz izdaje ID-jev po 4 EUR in ev. izločenih žrebcev. Po najugodnejši ponudbi
(1500 EUR za pogin in 50% participacija za zdravljenje) bi bila zavarovalnina cca 90
EUR/žrebcu/leto, kar znese več kot 2000 EUR, kar ni racionalno in gospodarno, saj se lahko ta
sredstva gospodarneje investira v zamenjavo ali nakup novih žrebcev. Podana je bila tudi informacija
o premiku dveh žrebcev (Kokovica -> Pušaver in Gros ->Smogavc). Živahna je bila tudi diskusija o
črnih žrebcih, vsi člani podpirajo akcije za odpravo nelicenciranih žrebcev.
4. Mednarodna federacija: Bergant poroča o rojstvu nove mednarodne federacije, ki daje velik povdarek
športni komponenti reji haflingerja. Avstrija in Italija se zbližujeta, haflinger z do 1,56 OX krvi ne bo
več diskriminiran na mednarodnih rejskih in športnih prireditvah, podatek se mora voditi na ID-ju.
Poroča še o dvodnevnem tečaju sodnikov po sistemu linearnega ocenjevanja v Meranu, ki sta se ga
na svoje stroške udeležila Marija in Stane Bergant, ter predlaga, da razmišljamo o mlajšem kandidatu
z ustrezno predizobrazbo, ki bi ga sistemsko izšolali za ta sistem. Nov tečaj bo predvidoma v jeseni.
Statut in zapisniki so na spletni strani združenja.
5. Pregledna mesta 2013: Sprejet je bil seznam preglednih mest. VF je predhodno opozorila vse nosilce
preglednih mest o pogojih brezplačnega pregleda. Ob tej temi se je razvila živahna diskusija o
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zaslugah za razvoj kvalitete slovenske reje, o napakah pri delu PRO in sugestijah kako bi bilo bolje.
Zaključili smo z zavezo, da naj se v bodoče IO in SS sestajata pogosteje.
Delo konjeniške sekcije: Bergant prosi Pajka, naj oživi konjeniško sekcijo, saj je to za haflingerja
izjemnega pomena. V Evropi se bodo odvijala številna športna tekmovanja, doma pa je tudi
pomembno, da se haflingerja pokaže pri delu.
Komisija za odbiro živali in TDS: Za izvajanje STRP je potrebno imenovati komisijo za odbiro živali
in test delovne sposobnosti žrebcev in kobil. Predlagana in sprejeta je bila naslednja sestava:
a. SVRP – Mojca Nushol – predsednik komisije
b. DPO imenuje svojega člana
c. Tretji član je predstavnik PRO iz naslednjega nabora:
i. Marija Bergant
ii. Ivan Purgaj
iii. Janez Dobida
iv. Ivan Hercog
Komisija je popolna, če jo sestavljajo člani a, b in najmanj 1 član pod c.
Sodelovanje s sosednjo Hrvaško: Nusholova vidi kar nekaj možnosti sodelovanja po vstopu Hrvaške
v EU. Pripravila bo predloge.
Podpredsednik združenja: Bergant pove, da združenje nima podpredsednika in prosi prisotne, da
predlagajo osebo, ki bi jo uvedel v delo združenja z namenom, da bi v naslednjem mandatu ali že
prej prevzel vodenje združenja, saj sam ne namerava več kandidirati.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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