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Zapisnik skupne seje izvršilnega odbora in strokovnega sveta
ki se je vršila dne 8.12. 2014 od 17. do 20. ure
(Ranč Burger Veniše)
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
Ivan Hercog, član strokovnega sveta
Anton Strmljan, član strokovnega sveta
Janez Dobida, član strokovnega sveta
Bojan Pajk, predsednik konjeniške sekcije
Ostali prisotni: Nataša Hribernik, Dejan Halič

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

Telefon
040/626249
031/395928
040/363383
07/4964615
041/913413
041/422639
041/721323
031/470223
041/615978
031/611623
031/223756
031/204878

Sestanek je bil izveden po preizkusu delovne sposobnosti žrebcev in kobil. Bergant pozdravi prisotne in
predlaga naslednje teme sestanka:
1. Upravljanje z žrebci: Bergant poroča, da sta bila iz žrebetišča izločena dva žrebca, oba pa prodana za
delo in rabo. Izločen je bil na željo žrebčarja še starejši žrebec Nemo. Dva žrebca iz žrebetišča sta bila
razporejena k žrebčarjem. Odkupljenih je bilo 5 žrebčkov – kandidatov, dva W linije iz Avstrije.
2. KOPOP: Na predavanjih KSS je bila dana informacija, da haflinger ni uvrščen v sistem subvencij, ker
se koncept spreminja, podpor bodo deležne samo ogrožene pasme, kar pa haflinger v svetovnem merilu
ni. Bergant pove, da je na ministrstvo naslovil argumentiran protest (dostopen na spletni strani) in
ocenjuje, da se dogaja enaka zgodba kot v obdobju 2007 – 2013, ko je bil haflinger prav tako izločen,
vendar kasneje vrnjen med ukrepe KOP po argumentirani vlogi PRO, na osnovi katere je ministrstvo
uvrstilo haflingerja med slovenske tradicionalne pasme. Enaka naloga čaka PRO tudi sedaj.
3. Inšpekcijski pregled: Bergant poroča, da je bil na naslovu združenja opravljen inšpekcijski pregled
delovanja PRO in izpopolnjevanja RP. Inšpektor ni ugotovil nobene neskladnosti in je pohvalil urejenost
arhiva PRO. Zapisnik je dostopen na spletni strani.
4. Svetovna razstava: Propozicije udeležbe so na spletni strani. Bergant opozori, da je do 15. januarja
potrebno sporočiti imena konj. Prijava stane 200 EUR, skupaj z ostalimi stroški (transport, nočitve,
zavarovanje, vet. pregledi...) se mora računati do blizu 1000 EUR/konja. Bergant ocenjuje, da bi stroške
prijave lahko krilo združenje iz naslova pridobitve javnih sredstev iz javnega razpisa za društva – PRO.
5. Sprememba predpisov: Bergant poroča, da se nekatere zadeve, ki smo jih ministrstvu argumentirano
predstavljali v preteklem obdobju realizirajo.
a. Vzspostavljen je internetni dostop do centralnega registra, tako, da lahko sedaj vsak imetnik
tekoče spremlja stalež konj v svojem hlevu in pravočasno opozori na neskladnosti. Stanje v CR
bo že v letu 2015 osnova za vse ukrepe kmetijske politike, tudi GVŽ/ha.
b. Po pisnem zagotovilu ministra, bo obvezne preglede žrebcev plačala država.
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c. Ob spremembi Zživ bo spremenjen – poeneostavljen postopek odobritve pripustnih postaj.
d. Tik pred uveljavitvijo je nov pravilnik o registraciji kopitarjev, ki omogoča bistveno enostavnejši
in cenejši postopek za klavna žrebeta do starosti enega leta.
6. Vloga za priznanje PRO in RP. Bergant opozori na rok (30. junij 2015) do katerega je potrebno
pripraviti vlogo za priznanje. To je tudi velika priložnost, da se posodobi RP. Bergant predlaga, da se
temu delu posveti ožja delovna skupina v sestavi: Oberstar, Purgaj, Hribernik, Bergant in Gorišek.
Bergant skliče ustanovni sestanek.
7. Občni zbor: Občni zbor bo 1.3.2015 v gostišču Repnik pri Kamniku. Marija B. uredi vse potrebno.
8. Volitve: Občni zbor je tudi volilni. Bergant povabi k vložitvi kandidatur, predvsem podpredsednika, sam
ne misli več kandidirati. Pošlje se poziv vsem rejcem.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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