ZAPISNIK Z OBČENGA ZBORA 12.3.2016
(gostišče Repnik, Vrhpolje 186, Kamnik)

K točki 1 dnevnega reda
Podpredsednik združenja g. Tadej Oberstar opre zasedanje občnega zbora ob 10,20 uri . V uvodnem govoru
pozdrav vse navzoče in se jim zahvali za udeležbo. Pove da je v preteklem obdobju obči zbor bil sklican
dvakrat, zaradi odstopa predsednika g. Berganta.
Pozove verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o prisotnosti članov Slovenskega združenja rejcev konj pasme
haflinger, na današnji seji občnega zbora.
Poročilo poda g. Halič : Komisija je ugotovila da občnemu zboru prisostvuje 44 članov. Zardi tega občni zbor ni
sklepčen in je v skladu z pravili potrebno počakati pol ure. Po izteku tega časa je občni zbor, sklepčen.
K točki 2 dnevnega reda
Podpredsednik združenja predlaga dnevni red kod je bil poslan z vabilom:
1. Otvoritev občnega zbora
2. Potrditev denvenega reda
3. Izvolitev organov zbora
4. Poročila:
predsednika
tajnice
blagajnika
nadzornega odbora
častnega razsodišča
zastopnika ocenjevanja konj
strokovne službe
5. Razprava po poročili
6. Volitve organov združenja
7. Pozdravne besede gostom
8. Načrt in plan dala za leto 2016
9. razno
Podpredsednik poda predlog dnevnega reda v razprav. K razpravi se nihče ne prijavi in podpredsednik predlaga,
da se o dnevnem redu glasuje z dvigom rok.
Sklep 1
Občni zbor je soglasno sprejel predlagani dnevni red.
K točki 3 dnevnega reda
Podpredsednik predlaga, da se v organe občnega zbora izvolijo naslednji člani:
Za predsednik občnega zbora: Božo Šola
Član: Gašper Sevčnikar
Za zapisnikarja: Nataša Hribernik
Overovatelja zapisnika: Tadej Oberstar in David Gazvoda
Verifikacijska komisija. Miran Dovnik in Dejan Halič
Občni zbor je brez razprave sprejel:
Sklep 2
Občni zbor je soglasno izvolil:
za predsednik občnega zbora: Božo Šola
Član: Gašper Sevčnikar
za zapisnikarja: Nataša Hribernik
za overovatelja zapisnika: Tadej Oberstar in David Gazvoda
v verifikacijska komisija. Miran Dovnik in Dejan Halič
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K točki 4 dnevnega reda
Predsedujoči ugotovi da je preteklo več kod pol ure in da je po pravili občni zbor sklepčen.
Šola se zahvali za zaupanje in predlaga da se preide na 4. Točko dnevnega reda Poročila. K podaji poročila za
preteklo obdobje pozove g. Berganta.
G. Bergant pove, da so bila poročila podana že na izrednem občnem zboru v mesecu decembru 2015.
Predsedujoči ga pozove, da poročilo ponovno poda, saje ta občni zbor namenjen tudi predaji poslov med starim
in novim vodstvom.
Bergant razloži, da je z 31.12. odstopil z funkcije predsednika Slovenskega združenja rejcev konj pasme
haflinger (v nadaljevanju SZRKPH). Da mu je bila v mesecu decembru razrešnica tudi potrjena. Predstavi nekaj
glavnih mejnikov pasme haflinger. Največji poudarek posveti velikemu razkoraku med rejci novega športnega
in lažjega tipa haflingerja in med starejšimi rejci, ki zagovarjajo star, težji tip, nižjega vprežnega konja poudari,
da bo novo vodstvo na veliki preizkušnji saj bo nemogoče uiti reji športnega tipa haflingerja v Sloveniji. Katero
narekujejo sosednje države, in samo tržišče, kamor bomo naše konje prodajali. Poudari, da bo v nekaj letih ali
desetletjih, star tip haflingerja le še v manjšini ali pa bo popolnoma izzvenel. Razloži še samo samo-registracijo
žrebet, katerega zakon je prišel v veljavo lansko leto. Ko je žrebe rojene se lahko odločimo ali bomo žrebeta
samo-registrirali, kar nam ne bo predstavljalo nobenega stroška, saj kobile in žrebeta ne bomo potrebovali
pripeljati na pregledna mesta) vendar moramo v 28 dneh poslati vlogo za samo-registracijo žrebeta. Če se do
31.12. ne premislimo moramo do 12. meseca starosti žrebeta peljati v najbližjo domačo klavnico. To je ena od
možnosti, ki jih vidi da je bo procent črnega zakola zmanjšalo. Če pa bi se premislili, in bi žrebe radi obdržali, pa
preprosto pokličemo koncesionarja (najbližjega veterinarja), ki nam bo žival popisal in izdal vlogo za pridobite
identifikacijskega dokumenta za kopitarje ali pa žrebe skupaj z kobilo pripeljemo na pregledno mesto. Poudari,
da tudi če se ne odločimo za samo-registracijo žrebeta, moramo v 28 dneh od rojstva žrebeta podati potrdilo o
žrebitvi na VF, kjer bodo izdali identifikacijski dokument.
V razpravi po poročilu se k besedi prijavita in povesta:
Goriškova želi besedo, kjer pozove vse prisotne, da v 30 dne od rojstva podajo potrdila o žrebitvah, saj so
inšpektorji na terenu glede tega zelo aktivni.
Mesarič pozdravi vse prisotne in poda repliko na Bergantove besede glede samoregistracije. Najprej izpostavi,
da ga zelo žalosti, da se predsednik PRO Bergant in predsednik tako popularne pasme v svetu ukvarja z stvarmi,
ki so aktualne za klavne kopitarje in poudari, da s tem dela škodo rejcem, ki redijo pasemske konje, kar haflinger
zagotovo je. Poudari dva glavna postopka oziroma razlika. Registracija konj, ki jo opravijo samo selekcionisti na
veterinarski fakulteti in označitev/ identifikacija kopitarja, ki ga lahko opravi lokalni veterinar. Do sedaj sta bila
ta dva pojma združena, sedaj pa sta ločena in zaradi lahko pričakujemo zvišanje cen glede tega.
Finančno poročilo poda Bergant, saj blagajnik, ki je odstopil ni prisoten. Poda samo nekaj dejstev, da je bilo
preteklem letu 2015 prihodkov 21.735,18€, odhodkov 20.258,02€. Tako je bilo na TRR na dan 31.12.2014
3.081,83€ in na dan 31.12.2015 4.558,99€.

Vodja strokovne službe go. Natašo Gorišek poda izjemno izčrpno poročilo z zaključkom, da je reja haflingerja
sedaj dosegla neko konstanto in da je mogoče že viden celo večanje števila mladih kobil.
Ker ostalih poročevalcev ni prisotnih na občnem zboru predsedujoči zaključi to točko dnevenga reda in pozove
k razpravi o poročilih.
K razpravi se prijavi predsedujoči in nameni nekaj besed Bergantu in delu, ki ga je opravil, saj se vidi njegov
trud, ki ga je vložil v razvoj haflingerja kot konja in kot samo združenje. Pohvali, da smo tudi po njegovi zaslugi
bolj prepoznavni in ga vabi k nadaljnjemu sodelovanju še naprej.
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Predsedujoči, pozove še enkrat k razpravi o poročilih, ker ni razprave to točko zaključi in predlaga občnemu
zboru da sprejme poročila.
Sklep 3
Občni zbor je soglasno sprejel poročilo predsednika in vodje strokovne služebe.
K točki 5 dnevnega reda
Predsedujoči pozove podpredsednika združenja, da poda kandidatno listo.
Oberstar poda in predstavi najprej svojo kandidaturo za novega predsednika SZRKPH:
» Sem Tadej Oberstar, rojen 10.6.1977 v Dolu pri Ljubljani. Glede na to, da sem odraščal na kemtiji sem se po
končani gimnaziji vpisal na Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju pa je v meni tlela želja, da
postanem veterinar, tako sem se leta 2001 vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Oba študija sem končal v
letu 2007. Sprva sem se zaposlil na sedaj že bivšem VURS-u, OU Ljubljana, nato pa sem tri leta opravljal delo
asistenta na Veterinarski fakulteti, Kliniki za reprodukcijo in konje. Od leta 2011 sem zaposeln v družinski
kliniki Veterinarska ambulanta Ljubljana. Zadnje tri leta pa se se nekoliko bolj intenzivno ukvarjam z rejo konj
haflinške pasme.«
Odzval se je na pobudo upravnega odbora, da je eden najprimernejših kandidatov. Pove, da je že drugo leto
podpredsednik združenja, vendar obžaluje, da v tem času ni dobil priložnosti da bi nekaj dela in bremena
Bergantu odvzel in ga predal mlajšemu in takrat novo izvoljenemu upravnemu odboru. Zato Bergantu pove naj
se zaveda, da so ga kljub vsem sporom, ki so bili takrat že prisotni ravno mladi podprli za predsednika združenja.
Le ti pa so v preteklem letu ogromno naredili za promocijo haflingerja na Slovenskih in tujih tleh, kar je zelo
pohvalno in česar si želimo tudi v prihodnje. Poudari, da ne bo delal le za eno skupino ljudi, poudari, da se bo
zavzemal za dobro razumevanje med mladimi rejci, starejšimi rejci. Poleg svojih veterinarskih sposobnosti in že
preteklega sodelovanja z VF, se bo zavzemal tudi za trden most med ministrstvom, kmetijsko gospodarsko
zbornico in združenjem. Nasprotuje dejstvom Berganta, ki jih je nekaj časa napačno predstavljal širši javnosti in
ostalim članom združenja, da naj bi mladi pripeljali do takega upada števila haflingerjev v Sloveniji, za izpad
članstva in za načrtno izpodbijanje starega tipa haflingerjev v Sloveniji. Enostavno človek ne ve komu verjeti,
glede na to da je Bergant že kar nekaj let govoril in promoviral športno rejo haflingerja, pa je sedaj krivdo
prevalil na mlajšo generacijo aktivnih in zagnanih rejcev haflingerjev predvsem za rejo v športne namene.
Obžaluje, da je Bergant odstopil že decembra, saj je pričakoval korekten odstop in s tem prihranek dodatnih
stroškov, ki jih bo moralo združenje plačati, sploh v teh težkih ekonomskih časih. Poleg stroškov, pa je upravni
odbor ostal popolnoma »gol« in v zelo težkem položaju, saj prevzema združenje brez vseh papirjev in
dokumentov, brez finančnega pregleda za preteklo leto preden je kandidiral… Poudari, da je sklical sestanek
upravnega odbora, g. Berganta in ostalih članov ki so podali odstopne izjave, z namenom, da bi se pogovorilo,
kaj se je dogajalo ampak na žalost ni bilo konkretnih odgovorov iz strani Berganta. Poprosi, k razpravi, da ne bo
potem spet metanja polen pod noge in poudari da je pomembno da držimo skupaj in da smo enotni, saj bomo
lahko le tako v nekaj letih videli napredek. Želi predvsem več komunikacije, več razprave, da bomo videli kaj si
vsi skupaj želimo. Oberstar pozove člane k razpravi o njegovi kandidaturi.
K besedi se prijavi g. Bergant.
Pove da haflingerji doživljamo korenite spremembe v reji, saj je začel prevladovati športni tip haflingerja. Pove,
da je bil dolgo časa tarča kritik, da naj haflinger ostane tak kot je bil do sedaj (težji tip) vedel pa je, da bo šel
trend v svetu modernega tipa naprej. Razloži, da je taka sprememba v rejskem cilju, ko je bil haflinger še težji
tovorni konj. Sedaj pa je šel trend v smernice atraktivnega, športnega tipa konj prevsem za mlade. Pove da je to
edino pravilno, vendar je dejstvo da bo ta stvar prinesla prelom med starim težjim in novim športnim tipom
haflingerjev in tudi med rejci. Poudari, da je pred mladimi rejci hud napor da bodo obdržali to rejo na istem
nivoju. Sedaj ko je še malo starega tipa je prav, da se je zgodil ta prelom in da bodo mladi rejci to prevzeli,saj
stri rejci niso niti psihično niti fizično pripravljeni na to težko nalogo.
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Oberstar prevzame besedo. Pove, da 2. leti nazaj ni želel prevzeti kot predsednik,saj se ni čutil tako sposobnega.
Sedaj je pripravljen sprejeti precednikove naoge ampak pod pogojem, da ima za seboj ekipo zagnanih in
sposobnih delati in predvsem ljudi, ki imajo željo kakorkoli pomagati in prispevati za boljšo rejo in promocijo
slovenskega haflingerja tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Izpostavi, da ima zaradi službe natrpan urnik, ampak se
bo potrudil, da se bo odzval vabilom, kamor bo bil povabljen, se pa že v naprej opravičuje, če kdaj kam ne bo
moral priti, bo pa v ta namen pooblastil enega od upravnega odbora. Pove, da so imeli sestanek na VF z g.
Mesaričem in go. Goriškovo, kjer so imeli glavno temo tudi razkorak med starim in novim tipom haflingerja, in
da zaradi tega tudi dsam pripravljen biti most med vsemi rejci in da se bo zavzemal tako za starejše kot tudi za
mlade rejce, prav tako za težji tip kot tudi moderni športni tip haflingerja.
Predsedujoči pozove podpredsednika, da poda kandidatno listo tudi za člane organov združenja. Na željo članov
se vsak kandidat predstavi.
Po predstavitvi kandidatov predsedujoči vpraša občni zbor ali želi o kandidati glasovati posamezno ali skupno za
vse kandidate.
Sklep 4
Občni zbor se je soglasno odločil da o kandidati glasuje skupno .
Sklep 5
Občni zbor je soglasno izvoli za:
PREDSEDNIK: Tadej Oberstar
UPRAVNI ODBOR: David Gazvoda, Bojan Pajk, Gašper Sevčnikar, Miran Dovnik, Dejan Halič, Jože Vidmar,
David Debeljak, Jani Hercog, Anton Strmljan, Dunja Požaršek
TAJNICA:Nataša Hribernik

NADZORNI ODBOR: predsednik: Božo Šolačlana:

Franc Roban, Zdenko Beloševič

ČASTNO RAZSODIŠČE: predsednik: Janko Češnovar, člana: Jože Potokar, Boštjan Mis

KONJENIŠKA SEKCIJA: predsednica: Tea Kelc člani: Kdor želi tekmovati na razstavah, športnih prireditvah,
ali samo promovirati haflingerja na različnih prireditvah.
K točki 7
Predsedujoči poda besedo gostom:
Danilo prevzame besedo in pove, da sta se z Jernejem udeležila tega občnega zbora, kot predstavnika kmetijsko
gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju KGZ). Pohvali vse prisotne, da je vse prav lepo videti in ve da
se bomo še velikokrat videli, če ne prej v Gornji Radgoni. Pove, da so konjerjeci posebni rejci, ki vedo kaj želijo
in ki so tudi zelo složni kot ostali rejci drugih živalskih vrst. Želi se zahvaliti in čestitati za dobro vodenje
združenja in sodelovanja še v prihodnje. Novo izvoljenim članom pa modrost, strpnost in željo po uspešnem
sodelovanju. Ponudi pomoč, in pove, da nam je KGZ vedno na voljo.
Tone Simonišek v imenu Slovenskega združenja posavskih konj čestita novo izvoljenemu predsedniku in ostalim
članom, prav tako g. Bergantu za uspešno sodelovanje od leta 2009 ko je prevzel funkcij predsednika posavskih
konj Slovenije. Poudari, da zalo dobro sodelujemo in si tega sodelovanja želijo tudi v prihodnje, tudi dobre
funkcionalnosti žrebetišča in želi tako sodelovanje še naprej.
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K točki 8
Predsedujoči pozove novo izvoljenega predsednika da poda plan dela za leto 2016.
Oberstar prevzame besedo. Pove, da bodo strokovne naloge iste kot so bile od g. Berganta. Želi in poudari, da si
želi več komuniciranja med vsemi rejci in enotno mnenje upravnega odbora. Poudarek bo na doslednem
izvajanju STRP-ja, izobraževanje strokovne vodje, da bi imela v tem primeru ga. Gorišek možnost izobraževanja
na svetovnem nivoju. V prihodnje si želi izoblikovati tudi Slovensko ekipo za ocenjevanje konj, za ocenjevanje
in odbiro žrebčkov za žrebetišče, ocenjevanj žrebet in sprejem v rodovnik, ocenjevanje mladih žrebcev. Želi in
nagiba se tudi na tekmovanja in razstave tako na Slovenskem področju kot na mednarodnem. Centralna odbira
žrebčkov za pleme, ki bo potekala prav tako kot prejšnje leto, ki se je izkazalo za zelo pozitivno. Kot promocijo
haflingerja predstavi osnutek nove spletne strani, ki jo je g. Bergant ukinil na »lastno plest«, pove da bodo
nadaljevali z aktivnim delom na facebook strani, ki je pohvalno zelo dobro obiskana tudi iz tujine, redne objave
v Reviji o Konjih, Kmečkem glasu... Vsako leto bo možnost dodatnega izobraževanje članov združenja v tujini
in prav tako bo organiziran tečaj za vprege in lonžiranje in na temo prehrane konj. Strokovne ekskurzije, ki se
bodo organizirale, za vse člane združenja z namenom spoznavanja haflingerja v svetu.
Sklep 6
Občni zbor soglasno sprejme plan dela za leto 2016.
K točki 9
Predsedujoči vpraša, če želi pod točko razno še kdo kaj dodati.
Pajk pozove Berganta k primo- predaji stvari, ki so v lasti združenja vrnejo (štampiljke, računalnik, zastave…)
Predsedujoči pozove Berganta k predaji stvari med novim in starim vodstvom po zaključku občnega zbora.
Ker nihče ne želi nič dodati, pove da smo prišli do zadnje točke dnevnega reda in še enkrat se vsem zahvali za
udeležbo, prav tako pa vso srečo v hlevu in pri žrebitvah.
Povabi vse prisotne na skupno malico in klepet
PREDSEDNIK: Božo Šola
ZAPISNIKAR: Nataša Hribernik
ČLAN: Gašper Sevčnikar
OVERAVITELJA: Tadej Oberstar

David Gazvoda
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