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Zapisnik seje izvršilnega odbora, ki se je vršila dne 17.8.2015 ob 17. uri
(žrebetišče Andrej Gregorič, Gmajna)
Legenda prisotnosti: Prisoten =da, Opravičil = O, Neopravičeno odsoten oz. nedosegljiv v primeru korespondenčne seje= ne, ni bil vabljen = prazno

Ime Priimek, funkcija v mandatu 2015 - 2020
Stane Bergant, predsednik IO
Tadej Oberstar, podpredsednik IO
Marija Bergant, članica IO in tajnica
Ivan Purgaj, član IO in blagajnik
Miran Dovnik, član IO
Dejan Halič, član IO
Ivan Hercog, član IO
Bojan Pajk, član IO
Boštjan Senekovič, član IO
Gašper Sevčnikar, član IO
Jože Vidmar, član IO
Nataša Gorišek, strokovni vodja RP
Jožef Bohinec, predsednik NO
Janez Dobida, član NO
Franc Roban, član NO
Nataša Hribernik, predsednica konj. sekc.
Ostali prisotni: Klemen Turk

Elektronski naslov:
stane.bergant@haflinger.si
tadejoberstar@gmail.com
marija.bergantova@gmail.com
tasyka.kaspy@gmail.com
miran.dovnik@telemach.net
dejanhalic@triera.net
janiherc@gmail.com
nataska.hribernik@gmail.com
senekovic.bostjan@gmail.com
gasper.sevcnikar@gmail.com
kmetijavidmarg@gmail.com
natasa.gorisek@vf.uni-lj.si
bohinecjozef8@gmail.com

nataska.hribernik@gmail.com

Mobilni telefon (GSM)
040/626249
031/315928
040/363383
041/422639
031/507715
041/835159
041/615978
031/615978
031/879036
041/209459
041/755059
031/314891
031/370223
031/223756
041/556750
031/599837

Prisotnost
da
da
da
da
da
da
da
da
O
da
da
da
da
ne
ne
da
da

1. Svetovna razstava: Bergant je podal poročilo iz svetovne razstave, predstavil je uvrstitve, stroške,
objave v medijih in kratek opis poteka. Pajk je povedal, da je bila pomanjkljiva komunikacija s
skupino, ki je prišla v soboto in da bi jo moral Bergant sprejeti in nagovoriti. Bergant pove, da je bil
kot uradni sodnik in vodja ekipe prezaposlen, da je to povedal vnaprej, zato je Pajka tudi pooblastil
za organizacijo obiska. Purgaj doda, da je bila to do sedaj najbolje organizirana svetovna razstava,
enako misli tudi Halič, ki dodaja, da smo bili razstavljalci konj vpleteni v dogajanje preko celega
dne. Bergant se zahvali še Purgaju in Haliču za predstavitev njegovega žrebca.
2. Pohod v Logarsko: Bergant je pohvalil izvedbo pohoda v Logarsko dolino in se zahvalil Pajku in
Hribernikovi za organizacijo. Pohoda se je udeležilo 7 dvovpreg, enovprega in jahač. Vsak
udeleženec je prispeval po 30 EUR, tisti, ki so prespali 2x pa 40 EUR, tudi odziv sponzorjev je bil
ugoden. Sprejet je bil sklep, da se s potnim nalogom povrne del materialnih stroškov Vidmarju (200
EUR) in da Hribernikova poskrbi za objavo v RoK, Bergant pa v Savinjskih novicah.
3. Fond za žrebce (50EUR/žrebčarja): Pajk poroča o pozitivnem odzivu in predlaga da akcija teče
naprej. Ko bo denar zbran ga prevzame blagajnik.
4. Računovodski servis: Purgaj je predal dokumentacijo za prvo polletje, servis bo pripravil pisni
sporazum.
5. Centralni register kopitarjev (CRK):
a. Bergant pove, da mu je ministrstvo avtoriziralo dostop do CRK za državne žrebce in da je v
registru našel kar nekaj pomanjkljivosti, sistemski problem pa je uradni izbris kopitarja iz
registra (evtanazija, zakol, prodaja.....) zato apelira na Goriškovo naj ta sistemski problem
odpre znotraj VF in naslednjič poroča IO.
b. Bergant poroča, da se je alternativno označevanje žrebet namenjenih za klanje (samoprijava)
letos zaradi prepozne izdaje pravilnika med rejci še slabo prijelo (cca 15 primerov). Bilo je
nekaj več zanimanja po 30. juniju, ko je rok potekel. Več informacij bo potrebno podati
______________________________________________________________________
Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger, Kokra 42, 4205 Preddvor, Slovenija; Spletna stran: http://haflinger .si
Telefon: 04/2555220, Matična številka: 9992026198000, Davčna številka: 38051001, Elektronska pošta: info@haflinger.si
Številka bančnega računa: 07000-0000956995 pri Gorenjski banki d.d. Kranj
SKD: 91.330, SKIS: 15000

Slovensko združenje rejcev konj pasme
aflinger - ZRH
....................................................................................................................................................
rejcem pred naslednjo rejsko sezono, saj je postopek samoprijave preko interneta enostaven in
za rejca brezplačen.
6. Rutinske preizkave plemenskih žrebcev: Bergant poroča, da je uspelo prepričati državo, da
participira pri stroških preizkav. Predstavi odredbo, v katero je vključena laboratorijska preiskava na
CEM in ki jo plača država (cca 80 EUR). Do sedaj je uspelo zagotoviti enaka sredstva za državne in
privatne žrebce, ne ve pa se kako bo to v bodoče. Odvzem za plemenilno sezono 2016 bo potekal v
jesenskem roku 2015, žrebčarji bodo o obisku obveščeni telefonsko. Dovnika je zanimalo kaj
narediti, če je bil odvzem narejen naprimer v maju 2015. Bergant razloži, da bi naprimer za IAK
lahko delali novega šele maja 2016 (velja eno leto), za CEM pa predpis zahteva »pred pripustno
sezono«, in priporoča, da se vsi priključijo jesenski kampanjski akciji za vse tri teste, saj bo strošek
manjši, kasnejši »padalci« pa te olajšave ne bodo mogli koristiti.
7. Menjave žrebcev: Vsi žrebčarji so bili pisno pozvani naj pisno izrazijo svoje želje glede menjav za
pripustno sezono (PS) 2016. Bergant poroča, da so prispele naslednje želje:
a. Špik Zoran, Cerkno, želi menjati 8 letnega Straha (Stripsen, Eloisa), posebnih želja nima
b. Burja Marjan, Kamnik, želi menjati 6 letnega Alfija (Apollo, Hedi), zaradi sorodstva želi
mladega žrebca tujega izvora
c. Sevčnikar Franc, želi menjati 3 letnega Antala (Arrose, Hojca), zaradi sorodstva želi mladega
žrebca
d. Osem letni žrebec Sezam (Slikar, Bežna) pri Skubic Mihu, Grosuplje ima problem s sarkoidi
(kužne bradavice), zato je bil sprejet sklep, da se ga izloči v klavnico. Letos je imel 12
pripustov in želi zamenjavo, posebnih želja nima.
e. Beloševič Zdenko, Murska Sobota, želi menjati 10 letnega Arona (Aragon, Lilly). Želel bi
dobiti Alfija od Burje.
8. Mladi žrebci: Člani IO so si ogledali lansko in letošnjo populacijo kandidatov za plemenske žrebce.
Po soglasnem mnenju so žrebci v ustreznem okolju in v dobri kondiciji. Podrobnejši pregled in oceno
smo izvedli na kandidatih letnika 2013, rezultati so naslednji:
a. Niagaro (Nordtirol, Rheingold), 146/20, 72 točk
b. Aleš (Arrosse, Tatjana), 144/21, 71 točk
c. Andrej (Alfi, Erna), 143/20+, 69 točk
d. Stanko (Stripsen, Ramonija), 142/19+, 64 točk
e. Simon (Sofist, Mavrica), 137/19, 64 točk
Glede na rejski program je bil sprejet sklep, da Simon in Stanko ne ustrezata, na ostalih treh pa se
izvede androloški test. Simona in Stankota se ponudi v odkup za rejo in rabo (kastracija).
9. Razpored žrebcev za PS 2016: 31. avgusta in 1. septembra bo potekal s strani VF pregled
kandidatov letnika 2013 v žrebetišču. Po izvedenih testih bo VF izdala strokovna poročila, zato je bil
sprejet sklep, da se o dokončnem razporedu še ne more sprejeti odločitve.
10. PDS:
a. Že nekaj let ugotavljamo, da so kandidati za plemenske žrebce pri 2,5 letih za preizkus
premladi, posebno še za test pod sedlom. Sprejet je bil sklep, da Bergant z vodstvom VF
preuči možnost prenosa odobrenih sredstev v okviru STRP v naslednjo sezono. Če bo to
možno se mladi žrebci dodelijo na PP, žrebčarja pa se v pogodbi zaveže sodelovati pri
izvedbi testa v naslednjem letu (predvsem transport na in iz testnega mesta).
b. Nekaj preteklih let smo prakticirali takoimenovani »dan haflingerja«, kjer smo na centralnem
mestu izvedli test žrebcev, kobil in kastratov ter izvedli menjavo. Dogodek se je kar dobro
prijel, vendar bo letos, če bo prestavljen TDS žrebcev, potrebno TDS kobil in kastratov
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izvesti posebej, kako še ni jasno, glede menjav pa je padel predlog, da za menjave po
izvršenih pregledih poskrbijo žrebčarji sami. Prednost centralne menjave je bila tudi v tem, da
so se žrebci komisijsko pregledali (kondicija, urejenost, kopita, vet. pregledi....) in je bila s
tem zmanjšana možnost kasnejših reklamacij.
c. Več žrebčarjev je telefonsko sporočilo, da žrebce ne želi menjati, bile pa so tudi pritožbe s
strani žrebčarjev glede obiskov in »svetovanj« s strani članov IO na domu. S strani Pajka pa
je bil izražen dvom v strokovna poročila VF. Bergant opozarja člane IO, da RP zahteva
komisijsko strokovno odbiro rejnih živali, da moramo strokovnemu poročilu izvajalca,
naprimer androloškega pregleda verjeti in zaupati in da ne more kar vsak član RO negirati
strokovne odločitve pristojnih komisij in izvajalcev.
11. Komunikacija in odnosi znotraj IO:
a. Bergant obnovi dogajanje pred zadnjimi volitvami, kjer je zaradi zdravstvenih razlogov želel,
da se najde novega predsednika. Ker to ni uspelo, je privolil v kandidaturo, dobil 100%
podporo za pet letni mandat in s tem pristojnosti in odgovornosti za vodenje združenja kot
PRO. Izpostavi dejstvo, da ga funkcija postavlja v položaj »odgovorne osebe«, ki jo več
zakonskih aktov opredeljuje tudi kot osebo podvrženo kazenskim sankcijam v primeru kršitve
ali dejanj za katere združenje ni pristojno. Kot primer razloži prevoz državnega žrebca s strani
enega od žrebčarjev v lanskem letu in zahtevo inšpekcije za osebno plačilo kazni v višini 400
EUR. Opozori člane IO, da morajo razumeti ta specifičen položaj odgovorne osebe in njegove
odločitve, ki niso nujno vedno skladne z videnji posameznih članov IO.
b. Bergant ponovi, da je v vodenje PRO privolil tudi zaradi dejstva, da je IO skoraj povsem
pomlajen in da so člani izkazovali visoko motivacijo za delo v organizaciji. Mnenja je, da je
odbor zelo dobro sestavljen. Sam izpostavi svoje članstvo v domačih in tujih asociacijah
(predstavnik vse slovenske konjereje v Svetu za živinorejo, predsednik sveta genske banke,
član delovne skupine za pripravo novega zakona o živinoreji, član delovne skupine za EU
uredbo na področju živinoreje, član skupine za statutarna vprašanja in član nadzornega
odbora Svetovne haflinške federacije, mednarodni sodnik za haflingerja, član žirije za
haflinger Evropa šampionat v Milanu....), kar ne razume kot priznanje njemu osebno, ampak
predvsem priznanje naši PRO in haflinški pasmi. Svoje delo vidi v koordinaciji znotraj PRO
in v urejanju odnosov z inštitucijami navzven (zakonodaja, predpisi), kar ima ugodne učinke
tudi na položaj rejcev konj in naše pasme.
c. Bergant povdari, da smo zamenjali tudi strokovnega vodjo in meni, da je bila izbira dobra, saj
je ga. Gorišek strokovna oseba, pozitivno naravnana do naše pasme in še posebej dobra
poznavalka športne plati haflingerja. Prav v to smer moramo narediti največje premike.
Bergant meni, da je blagajnik Purgaj tudi dobra izbira, saj ima izkušnje s svojim konjeniškim
klubom, ugodno pa je tudi, da je tajnica Marija na istem naslovu saj tako lahko
administrativne zadeve potekajo tekoče.
d. Pomlajen in številčno ojačan del IO pa bi moral prevzeti glavno breme promocijskih
aktivnosti, kjer bi haflingerja predstavljali na prireditvah, sejmih, pohodih, žegnanjih,
porokah.....in tako pritegnili mlado generacijo bodočih rejcev in ljubiteljev haflingerja.
Potrebno bi bilo organizirati tudi tečaje vožnje, jahanja.....naravnega konjarstva.....Bergant
meni, da ima tako sestavljena ekipa velike potenciale.....čaka nas samo še delo!!
12. Razno: Bergant se zahvali družini Andreja Gregoriča za topel sprejem, malico in možnost izvedbe
sestanka na njegovi kmetiji. Ob sproščenem pogovoru je bila seja zaključena ob 21. uri.
Zapisala tajnica: Marija Bergant l.r.
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