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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora, strokovnega sveta in org. odbora za razstavo
ki se je vršila dne 7.7. 2014 od 17. do 20. ure
(Žrebetišče Gregorič)
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
Tadej Oberstar, podpredsednik
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
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Telefon
040/626249
031/395928
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
031/470223
041/363754
041/615978
031/611623
031/223756
031/204878
031/586628

Bergant pozdravi prisotne in predlaga naslednje teme sestanka:
1. Razgovori z ministrstvom: Bergant poroča o prizadevanjih koordinacijskega odbora o sestankih na
MKO. Odprte so naslednje teme:
a. Pregled žrebcev na CEM
b. Registracija PP
c. Registracija klavnih žrebet do enega leta
d. Ureditev in dostop do centralnega registra
e. Odprava samca in z njim povezanimi črnimi pripusti
2. Upravljanje z žrebci:
Prisotni so si ogledali obe generaciji kandidatov in ocenjujejo, da je oskrba in stanje žrebcev zelo dobro
ter pohvalijo skrbnika.
3. Razstava Lopata:
Na poziv vsem članom PRO je prispelo malo prijav. Postavlja se vprašanje smiselnosti izvedbe. Posebej
je žalostno dejstvo, da se na razstavo niso prijavili skrbniki državnih žrebcev, ki jih obvezuje pogodba.
Oblikovan je bil sklep
Sklep: Pozove se še enkrat vse žrebčarje, osebno nagovori še druge rejce in razpis podaljša do 20.7. ter
se nato sprejme dokončna odločitev o izvedbi razstave.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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