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Prisotni  člani:  

Tadej Oberstar, Nataša Gorišek, David Debeljak, Marjan Verce, Jošt Žagar, Suzana 
Pušaver, Primož Kokovica, Gašper Sevčnikar, Jože Štrubelj, Jani Hercog, Franja 
Strniša 

Odsotni člani: 

Tomaž Steblovnik 

 

Dnevni red: 

1. Pregled tekočega dela 
2. Test za žrebce in kobile 
3. Menjave, izločitve 
4. Razstava žrebet, licenciranje 
5. Razno    

 
 
 
 



1.Pregled tekočega dela 

Predsednik člane upravnega odbora seznani s tekočim delom. Posebno zahvalo 
nameni Davidu Debeljaku z družino za predstavitev Haflingerja vse dni na sejmu 
Agra in Dunji Požaršek za odlično predstavo na sejmu Agra na dan konjereje, ki je 
potekal 23.08.2022. 

 

2.Test  za žrebce in kobile 

Letos bo  preizkus delovne sposobnosti  za žrebce in kobile na Lopati potekal 
25.09.2022, skupaj z Lipicanci. Žrebce na preizkus pripravlja Boštjan Brinjovc. Na 
preizkusu bodo predstavljeni trije žrebci in štiri kobile. Od združenja sta žrebca 
Whisper, ki je na pripustni postaji Stanko Homar in žrebec Silas-C, ki je na pripustni 
postaji Jani Hercog. Tretji žrebec je privatni žrebec Next One,  na pripustni postaji  pri 
lastniku Vilko Kešnar . 

Nataša Gorišek vse člane seznani, kako bo potekal preizkus delovne sposobnosti. 

V komisiji s strani predstavnikov združenja na delovnem preizkusu bo Gašper 
Sevčnikar. 

 

3.Menjave, izločitve 

Predsednik pove, da je žrebec St-linije odšel v zakol, ker je bil muhar. V žrebetišču 
so ostali 4 žrebci, od tega žrebca A –linije po Actrosu, ter žrebec S-linije po Slezu in 
N-linije po Nig Nogu.Vsi žrebci gredo na licenciranje na Lopato. Predvidoma pa bosta 
odšla žrebca S- linije in N- linije v prodajo, ker trenutno ne ustrezata rejskemu 
programu. 

Nataša Gorišek pove, da bi bilo smiselno žrebca Wallenstein-a izločiti iz reje, ker ima 
dovolj potomcev. Smiselno se ji zdi, da bi pripustne postaje z veliko pripustov žrebce 
menjavali vsake dve leti. To so pripustne postaje Jože Vidmar, Jože Žagar  in Jani 
Hercog.  

 Jani Hercog pove, da se ne strinja z menjavo žrebca vsake dve leti, ker tudi v 
žrebetišču nimamo nobenega potomca iz njegove pripustne postaje, kljub temu , da 
ima veliko pripustov. Nataša Gorišek pove, da žal na razstavi žrebet nismo videli 
praktično nobenega potomca po kobilah, ki so bile pripuščene na tej pripustni postaji. 

Jani Hercog se s tem ne strinja. Nataša Gorišek preveri podatke. 

Nataša Gorišek predlaga naslednje menjave :  

Buddy na pripustno postajo Jože Žagar 



Monaco na pripustno postajo Jernej Čibašek 

Apolo Star na pripustno postajo Jože Vidmar 

Armagedon Star na pripustno postajo Branko Robič 

Od naših žrebcev za menjavo z Avstrijci sta najbolj zanimiva žrebca Monaco in Silas-
C.  

Pogovarjali smo  se o možnosti menjave žrebca Neugold iz Avstrije k nam in Silas-C 
k njim v Avstrijo. Trenutna odločitev je , da se z menjavo Silas-C počaka, da vidimo 
njegove potomce in se morda kasneje odločimo za menjavo. 

Žrebce, kateri so namenjeni za  prodajo kot kastrati Antrax Star, Best of, Wallenstein, 
ter S in N linija iz žrebetišča. Žrebce se poslika in odda v prodajo. 

 

4. Razstava žrebet, licenciranje 

Licenciranje žrebcev in razstava žrebet  bo potekalo 08.09.2022 na Lopati. Poleg 
štirih žrebcev iz žrebetišča bosta  licenciranje opravljala tudi petletna žrebca Monaco 
in Bronx Star. 

Za razstavo žrebet se prijave zbirajo 01.10.2022. Katalog za razstavo naredi David 
Debeljak. 

 

6 .Razno  

Primož Kokovica in Gašper Sevčnikar povesta, da bo od leta 2023 naprej, Haflinger 
tradicionalna pasma, za katero bo v ukrepu KOPOP , podukrep GEN-PAS možno 
uveljavljati podporo. Podpora na žival bo predvidoma 117eur/konja. Stalež živali bo 
potrebno ohranjati 5 let. Minimalno zmanjšanje staleža je 10% v petih letih. 

 

Upravni odbor je končal sestanek  ob 20.30 uri. 

 

Čelovnik;26.09.2022 

 

 

Zapisnik sestavila: 

Franja Strniša 


