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Slovensko združenje rejcev konj pasme Haflinger  

Cesta v Mestni log 47 

1000 Ljubljana 

 

Zapisnik upravnega odbora in žrebčarjev 5/2022 

 

Zapisnik upravnega odbora Slovenskega  združenja rejcev konj pasme Haflinger 
SZRKPH- PRO z dne 22.10.2022, ki je potekal ob 17.00 uri, na domačiji Vidmar, 
Jože Vidmar, Gombišče 9,8213 Veliki Gaber. 

Prisotni  člani upravnega odbora: 

David Debeljak, Marjan Verce, Jošt Žagar, Suzana Pušaver, Gašper Sevčnikar, Jože 
Štrubelj, Jani Hercog, Franja Strniša 

 

Odsotni člani: 

Tomaž Steblovnik, Tadej Oberstar, Primož Kokovica 

 

Prisotni žrebčarji: 

Jože Vidmar, Branko Robič, Jernej Čibašek, Mihael Skubic, Ivan (Janko) Cvelbar, 
Jani Hercog, Janez Strniša, Jošt Žagar, Franja Strniša 

 

Prisotni dodatno vabljeni: 

g. David Gazvoda 



 

Odsotni žrebčarji:  

Anton Peklaj, Stanko Homar, Zdenko Belošević, Franjo Roban  

Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 
2. Odbira in uhlevitev žrebčkov letnik 2022 po linijah 
3. Odprodaja žrebcev 
4. Žrebetišče 
5. Razpored vseh licenciranih žrebcev na pripustnih postajah za sezono 2023 
6. Priprava žrebcev na delovni test 
7. Izbira strokovne vodje 
8. Sodniki prireditev- določitev terminov dogodkov 2023 
9. Delovanje združenja do občnega zbora 2023  
10. Pridobitev sredstev (donatorji) 
11. Razno  

 

1.Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti 

V.d. predsednika Jože Štrubelj pove, da je na sestanku prisotnih 8 članov upravnega, 
kar pomeni, da je upravni odbor združenja rejcev konj pasme haflinger sklepčen. 

 

Sklep je soglasno sprejet s strani članov upravnega odbora. 

 

 2.Odbira in uhlevitev žrebčkov letnik 2022 po linijah skladno z rejskim 
programom 2017 

 

2.1 

Odkupna cena za žrebeta je 1300 eur. Odbira se  izključno domača žrebeta po 
razstavljenih in ocenjenih linijah 

Če žrebec v žrebetišču ne ustreza rejskemu programu ima rejec prvi možnost, da ga 
odkupi. V kolikor ga ne želi se ponudi ostalim zainteresiranim kupcem.  

2.2 

Na zahtevo Primož Kokovica, ki je v mailu zapisal, da želi žrebčka Mondsee GK 
nazaj. V.d.predsednika Jože Štrubelj pove, da je žrebček last združenja. V kolikor ne 



bo ustrezal rejskemu programu, ga ima prvi možnost odkupiti nazaj pod enakimi 
pogoji kot ostali člani združenja. 

Zahteva o vračilu žrebca se zavrne, od člana upravnega odbora, ki je zahtevo izrazil, 
se pa pričakuje resno in konstruktivno sodelovanje v korist združenja, katerega je 
član. 

 

2.3. 

 

UHLEVITEV ŽREBET PO LINIJAH: 

A – linija Amazing Star    rejec in lastnik Tadej Oberstar 

B – linija Blum                  rejec in lastnik Jernej Čibašek 

M – linija Manifico            rejec in lastnik Jože Štrubelj 

St – linija Stormy              rejec in lastnik Vladimir Turniški 

W – linija Wilko                 rejec in lastnik Jani Hercog  

 

Član upravnega odbora se vzdrži glasovanja ( Gašper Sevčnikar). 

Sklep je sprejet s strani ostalih prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

 3.Odprodaja žrebcev 

Žrebec Wallenstein je prodan Jerneju Čibašku. Kupnina z 10% nižjo ceno, ker je član 
združenja znaša 4000 eur. 

Žrebec Antrax Star je prodan za 3000 eur. 

Žrebec Best of je prodan z 10% nižjo ceno, članu združenja  Beloševiću za 2500 eur. 
Oskrbnino za žrebca poravna Tadej Oberstar iz združenja oskrbniku Primožu 
Kokovici. 

Žrebca Nig – Nord in Sezuan trenutno nimata kupcev. Če se ne najde kupca za 
omenjena žrebca, jih odkupi Jernej Čibašek po klavni ceni enaki, kot je bil prodan 
izločen žrebec iz žrebetišča. 

 



Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

 

 4.Žrebetišče 

V.d. predsednika Jože Štrubelj pove, da bodo žrebci, kljub špekulacijam ostali pri 
Andreju Gregoriču. Andrej Gregorič je tudi v prihodnje pripravljen sodelovati z 
združenjem. Oskrbnina za 10 konj znaša 900 eur mesečno. Kovač je  bil letos samo 
enkrat v žrebetišču. V prihodnje je potrebno urejati kopita na tri mesece.  

Jošt Žagar se ponudi, da lahko hodi urejat kopita v žrebetišče, ko opravi izpit. 

Člani upravnega odbora oziroma drugi člani združenja, bodo vabljeni 3x letno v 
žrebetišče, kjer se bi opravljalo osnovno socializacijo žrebcev. 

 

Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 5.Razpored vseh licenciranih žrebcev na pripustnih postajah za sezono 2023 

 

 

RAZDELILNIK ŽREBCI PO PRIPUSTNIH POSTAJAH ZA SEZONO 2023 

 

MONACO                          ( VIDMAR) 

ALFI                                  ( PEKLAJ) 

ARMAGEDON STAR        ( ROBIČ) 

BRONX STAR                   ( MIRAN FRANJA STRNIŠA) 

BUDDY                              ( ČIBAŠEK) 

MARIJ                               ( SKUBIC) 

NIG NOG                           ( CVELBAR) 

SILAS C                            ( HERCOG) 

SLEZ                                 ( JANEZ STRNIŠA) 



APOLLO STAR                  ( ŽAGAR) 

WHISPER                         ( HOMAR) 

WILLJEM                         ( BELOŠEVIĆ) 

WILY                                ( ROBAN) 

 

Apollo Star gre iz žrebetišča na pripustno postajo k Žagarju. V kolikor bi bil gospod 
Peklaj zamenjati žrebca Alfija za žrebca Apollo Star, se bosta žrebca zamenjala po 
opravljenih preiskavah.  

 

Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

6.Priprava žrebcev na delovni test 

 

V.d. predsednika Jože Štrubelj pove, da je kljub špekulacijam Boštjan Brinjovc 
pripravljen na sodelovanje z združenjem tudi v prihodnje. Cena priprave na delovni 
test po žrebcu znaša 600 eur z vključenim prevozom iz lokacije Mozirje na Lopato. 
Boštjanu Brinjovcu se ni nihče zahvalil za opravljeno delo. Za novo leto bi se mu 
pripravil manjši paket, kot zahvala za njegovo delo in trud. 

 

Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

7.Izbira strokovne vodje 

 

7.1 

Marjan Verce pove , da lahko to funkcijo opravlja 8 ljudi v Sloveniji. Po krajši debati 
v.d. predsednika Jože Štrubelj izrazi željo po enemu izmed prisotnih, da bosta odšla 
skupaj do gospoda Markuna, da se pogovorijo o novi strokovni vodji. Prisotni določijo 
Davida Gazvodo, Staneta Berganta, Jožeta Štrubelj in Franjo Strniša, da zapiše 
zapisnik. 

 



Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

 

7.2 

 

Obravnava dosedanjega dela strokovne vodje ga. Nataše Gorišek 

 

Janko Cvelbar pove, je strokovna vodja ga. Nataša Gorišek, katera je odstopila, na 
čipiranju rekla, da ima lepega žrebčka, vendar bi bilo boljše, če bi imel drugo kobilo 
za mamo. Kobila žrebeta je ista, kot od žrebca Monaca. 

Na terenu pri rejcih je enotena zaznamba nezadovoljstva dela dosedanje strokovne 
službe.  

Rejci si želijo strokovno vodjo, ki bi znala prisluhniti željam reje in medsebojnega 
sodelovanja. 

 

 

8.Sodniki prireditev- določitev terminov dogodkov 2023 

 

V.d. predsednika Jože Štrubelj pove, da na gospoda Remerja pri ocenjevanju na 
naših dogodkih ne moremo računati, ker mu je bila stvar drugače predstavljena, kot 
pa je bila v resnica. David Gazvoda je že kontaktiral Avstrijsko – Koroške sodnike, da 
pridejo na naše dogodke ocenjevat živali. David Gazvoda pove tudi,da vidi velik 
napredek  v reji haflingerja. Haflinger je mednarodna pasma. Gospod Čik ima voljo in 
bo prišel, je pripravljen pomagat. Gospod Lientschnig tudi rad pride in bo prišel na 
naše povabilo tudi v prihodnje. 

Za organizacijo sodniške službe na dogodkih pristni člani upravnega odbora 
pooblaščajo  člana združenja g. Davida Gazvodo, da se poveže z Avstrijsko Koroško 
organizacijo, katera bo odredila ustrezne sodnike na prireditvah. 

V decembru 2022 mora upravni odbor pripraviti datume dogodkov v sezoni 2023 ter 
jih javiti g. Davidu Gazvodi. 

 



Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

 9. Delovanje združenja do občnega zbora 2023   

 

V mesecu januarju – februarju V.D. predsednika skliče OZ, kjer se voli novo vodstvo 
združenja in se določijo smernice novega rejskega programa in delovanje združenja. 
Dobimo se okoli 15. decembra, da se dogovorimo o smernicah, planih za prihodnje 
leto. Rejce se obvesti o odstopu predsednika in strokovne vodje, hkrati pa tudi o 
planih in ciljih. 

Obvesti se rejce z malce širšo razlago o programu, povabi se jih k sodelovanju. 
Poleg pa se priloži zapisnik zadnjega sestanka upravnega odbora 22.10.2022. 

 

Sklep je soglasno sprejet s strani vseh prisotnih članov upravnega odbora. 

 

 

10.Pridobitev sredstev (donatorji) 

 

V.d. predsednik Jože Štrubelj pozove člane upravnega odbora, kdo bi mu pomagal 
sestaviti dopise za donatorje in pripravit pogodbe za donacije združenju.  

Denar se bo potreboval za prihajajočo državno in svetovno razstavo.  

Ker se ni nihče od članov upravnega odbora  javil, se določi za sodelovanje pri 
pripravi prošenj in pogodb donacijskih sredstev  ga.Franjo Strniša. 

 

Pozanimal se bo tudi ali imamo plačano pristojbnine za svetovno razstavo 

 

11.Razno 

 

11.1 

 



Preveri se, ali so plačane vse članarine združenja Haflinger Slovenija v povezavi v 
združenjih v skladu z pravili združenja. 

 

11.3 

 

V.d. predsednika Jože Štrubelj se zahvali v imenu vseh prisotnih Jožetu Vidmarju za 
sprejem na domačiji in pogostitev. Zahvala gre tudi Jerneju Čibašku, ker je prispeval 
pogostitev. 

 

 

Upravni odbor je končal sestanek  ob 20.30 uri. 

 

 

Gombišče: 23.10.2022 

 

 

Zapisnik sestavila:                                                   

 

Franja Strniša 

 

 

 

 

 


