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ZAPISNIK KORESPONDENČNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA 01/08/2023 
 

 
 
 
 
 
Zapisnik korespondenčne seje  upravnega odbora Slovenskega združenja rejcev konj pasme Haflinger SZRKPH-
PRO z dne 5.1.2023,ki je potekal preko elektronske pošte z predlaganimi sklepi o katerih so člani upravnega 
odbora pisno glasovali.  
 
Sklicatelj korespondenčne seje upravnega odbora je VD predsednika združenja SZRKPH-PRO Jože Štrubelj. 
 
Seja je bila sklicana na podlagi še ne rešenih dveh odprtih zadev povezanih z plemenskima žrebcema. 
 
Pisno glasovanje je bilo 5.1.2023 posredovano sledečim članom upravnega odbora preko elektronske pošte: 
 
 
1. TADEJ OBERSTAR 
2. PRIMOŽ KOKOVICA 
3. GAŠPER SEVČNIKAR 
4. TOMAŽ STEBLOVNIK 
5. DAVID DEBELJAK 
6. FRANJA STRNIŠA 
7. JANI HERCOG 
8. JOŽE ŠTRUBELJ 
9. JOŠT ŽAGAR 
10. SUZANA PUŠAVER 
 
 
 
Pisno glasovanje ni bilo poslano članu upravnega odbora g. Marjanu Verce ker je 2.11.2022 podal pisno 
izjavo o svojem nepreklicnem odstopu iz te funkcije. 
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Na korespondenčni seji je sodelovalo 7 članov upravnega odbora. 
 
1. TADEJ OBERSTAR 
2. TOMAŽ STEBLOVNIK 
3. FRANJA STRNIŠA 
4. JANI HERCOG 
5. JOŽE ŠTRUBELJ 
6. JOŠT ŽAGAR 
7. SUZANA PUŠAVER 
 
 
Na podlagi ugotovitve prisotnosti sodelovanja, glasovanja na korespondenčni seji se ugotovi, da je upravni 
odbor sklepčen, ker se je korespondenčne seje z glasovanjem udeležilo več kot polovico članov upravnega 
odbora. 
 
 

1. NA KORESPONDENČNI SEJI UPRAVNEGA ODBORA SE JE GLASOVALO O SLEDEČIH 
PREDLOGIH SKLEPOV: 

 
 

01-01-08-2023 KUO 

 

Žrebec Wallenstein - 435 ŽŠ 040 005 52-05031-14 plemeni na pripustni postaji Jernej Čibašek v letu 2023. 

Po končani pripustni sezoni 31.12.2023 na podlagi predplačila žrebca 4000,00 eur prevzame v last in posest 

Jernej Čibašek  Medvedica 5, Grosuplje. 

Novi lastnik je dolžan opraviti kastracijo po prevzemu v roku 30 dni. 

Za zdravstveno stanje žrebca do prevzema  31.12.2022 je odgovoren bodoči lastnik. 

 

Obrazložitev sklepa: 

Žrebec plemeni svojo zadnjo pripustno sezono 2023 na pripustni postaji člana združenja pri Jerneju Čibašeku. 

V kolikor bi se pojavila potreba po nadomestitvi žrebca kjer koli na terenu zaradi kakršnih koli vplivov, ki jih 

ta trenutek ne moremo predvideti bi lahko premaknili na pripustno postajo, kjer bi bila potencialna potreba 

žrebca Buddiya, v pripustni sezoni 2022 se nam je to zgodilo na posesti Robiča. 

 

Predlog sklepa se potrjuje korespondenčno preko elektronske pošte z glasovanjem za proti. Sklep je 

sprejet, ko je potrjen z večine članov upravnega odbora. 

01-02-08-2023 KUO 

 

Žrebec BRONX STAR- 449  ŽŠ 705 005 917 0000-40  plemeni na pripustni postaji Miran Strniša v letu 2023. 
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Po končani pripustni sezoni se žrebec izloči in odproda. 

Na pripustno postajo Mirana Strniša se  v letu 2023 dodeli nov žrebec. 

 

Obrazložitev sklepa: 

Žrebec plemeni svojo zadnjo pripustno sezono 2023 na pripustni postaji člana združenja pri Miranu Strniša. 

Po končani pripustni sezoni se žrebec izloči in odproda najboljšemu ponudniku. 

 

Predlog sklepa se potrjuje korespondenčno preko elektronske pošte z glasovanjem za proti. Sklep je 

sprejet, ko je potrjen z večine članov upravnega odbora. 

 

2. POROČILO O GLASOVANJU:  

  

ZA predlog sklepa 01-01-08-2023 KUO je glasovalo 6 članov upravnega odbora 

PROTI je glasoval 1 članu upravnega odbora 

 

Predlog sklepa 01-01-08-2023 KUO je potrjen  

 

ZA predlog sklepa 01-02-08-2023 KUO je glasovalo 6 članov upravnega odbora 

PROTI je glasoval 1 članu upravnega odbora 

 

Predlog sklepa 01-02-08-2023 KUO je potrjen  

 

Škofljica, 6.1.2023 
 

 
Zapisnik sestavil: 
 
 
Sklicatelj korespondenčne seje upravnega odbora:                                                                
 
 
                                                                            VD SZRKPH-PRO predsednika Jože Štrubelj                                           

 


