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Slovensko zdruienje rejcev konj pasme Haflinger

Cesta v Mestni log47

1000 Ljubljana

Zapisnik upravnega odbora 2/2022

Zapisnik upravnega odbora Slovenskega zdrulenja rejcev konj pasme Haflinger SZRKPI{-PRO z dne

L6.O6.2022, kije potekal ob 19.00 uri, v okrepievalnici Kuhla, Spodnji log25,1282Sava.

Prisotni dlani :

Tadej Obersta4 Joie 5trubelj, David Debeljak, PrirnoZ Kokovica, Jani Hercog, Franja StrniSa

Opraviteno odsotni:

Ga5per Sevinikar, Suzana PuSavel, JoitTagar

Ostaliodsotni:

TomaZ Steblovnik, Marjan Verce

Dnevni red:

1. Pregled finantnega stanja

2. lmenovanje rejca leta

3. Priprava na Agro

4. Menjave, izloiitve
5. Test, razstava Zrebet

6. Rejski program

7. Razno



1. Pregled finanfnega stania

Predsednik pove nekaj besed o finaninem stanju zdruienja, predvidenih odhodkih in
prihodkih. Priila so sredstva iz STRP-ja. Gospod Gregorii ima pladano v naprej.
ilani upravnega odbora niso imeli pripomb.

2. lmenovanje rejca leta

Za rejca leta sta bila predlagana Joie 5trubelj in Primoi Kokoyica. elani upravnega cdbora so se

odloiili, da bo rejec lel' 2A22 Joie Strubelj. Rejec leta dobi priznanje na sejmu Agra v Gornji
Radgoni.

3. Priprava na Agro

V letolnjem letu bo zdruZenje na Agri predstavljal David Debeljak. Na sejmu bosta predstavljeni tudi
2 vpregi od Davida Debeljaka in Joieta Vidmar. Na dnevu konjereje pa bo tudi Dunja PoZariek s
svojimi konji.

Naroiila se bo nova kolekcija oblaiit.

4. Menjave, izlofitve

Gospod Robii ima teiave zirebcem. Trenutno je na njegovi pripustni postaji Zrebec Bronx Star. Ob

menjavi dobi novega irebca. Pogovor z njim bo opravil predsednik. V kolikor ne ieli Zrebca, bo plaial
oskrbnino.

Jani Hercog predlaga izloiitev irebca Walenstajna. Primoi Kokovica pove, da imamo po irebcu na

pripustnih postajah njegove potomce, ter da bi bila smiselna njegova izloiitev. Zrebec se bo
predstavil tudi v vpregi na Agri.

Gospa Nata5a GoriSek bo pripravila seznam menjav in izloiitev.

elani upravnega odbora se dogovorijo, da se v tr:jini poiSde enega irebeta St- linije, ie tega ni pa

se poiSte N-linija.

5. Test, raestava irebet

Delovnitest za irebce in kobile bo potekal 25.09.2A22 na Lopati" Zrebce za delovnitest bo



pripravil Boitjan Brinjovc.

Licenciranje Zrebcev bo potekalo *8.1A.2027na Lopati. 1rebciiz Zrebeti5da pridejo A7.1A.2O22 na

Lopato, da se jih odisti in pripravi.

Razstava Zrebet bo potekala 08.1A.2022 na Lopati.

Sklep:

Pripravi se protokol za 30 dnevni delovni test, ki poleg jahanja in vprege vsebuje tudi jahanje v

naraviin preskakovanje, da se prilagodi zizvorno rodovniSko knjigo.

6. Rejski program

Rejski program se mora prilagoditi izvorni rodovni$ki knjigi. Pripravljeno mora biti do obdnega

zbora, da se lahko na obinem zboru potrdi.

7. Razno

Joie Strubelj predlaga, da bi v mesecu oktobru pripravili druZabno sredanje rejcev in ljubiteljev

halingerjev. Krajia konjenica in voZnja z vprego bi potekla v Ljubljani. MoZna bo tudi nastanitev

konj. Po koncu pa bi se pozabavali ob hrani in pijaii. Toden datum bo doloien kasne.ie.

Upravni odbcr je konial sestanek ob 21.30 uri.
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