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Zapisnik korenspondenčne elektronske seje upravnega odbora 5/2022 

 

Zapisnik korenspondenčne elektronske seje upravnega odbora Slovenskega  

združenja rejcev konj pasme Haflinger SZRKPH- PRO z dne 27.10.2022. 

Poslano po elektronski pošti članom upravnega odbora:  

Tadej Oberstar, David Debeljak, Marjan Verce, Suzana Pušaver, Primož Kokovica, 

Gašper Sevčnikar, Jože Štrubelj, Jani Hercog, Franja Strniša, Tomaž Steblovnik, 

Jošt Žagar 

 

V.d. predsednika sporoči članom upravnega odbora, da je lastnik St-linije prodal 

žrebčka. Glede na to da imamo sedaj samo 4 odbrane, prosi za predlog odbire 5 

žrebčka. Na voljo iz razstave W in M linija, ter od Jerneja Čibaška M linijo po Mariju in 

Corini. Prosi za predloge do 15.00 ure dne 27.10.2022. 

Jani Hercog, Suzana Pušaver in Franja Strniša, Jože Štrubelj predlagajo M linijo po 

Mariju in Corini. 

 

Primož Kokovica predlaga boljšega W linije po Wallensteinu od Davida Debeljaka ali 

pa St linijo od Jožeta Štrubelj. Napiše tudi, da  žrebček, ki ni bil na razstavi se ne 

vzame, kar je bilo že večkrat povedano in da se s tem ne poruši večletnega 

uspešnega selekcijskega dela, ter da se je do sedaj odbiralo žrebčke izključno, ki so 

bili razstavljeni in ocenjeni. 

 



David Debeljak napiše, da je absolutno proti, da se vzame žrebček, ki ni bil na 

razstavi. Tudi sam je za to, da gre notri St linija od Jožeta Štrubelj, če ga je Jože 

pripravljen oddati. 

Komentira Primožvo objavo: ali se vzame boljšega od Davida Debeljaka: ga je 

pripravljen oddati v primeru, da ne bo plemenjak. Misli , da ima perspektivo za 

uporabnega konja in se ga bo lažje prodalo, kot kakšnega z manj točkami. Je pa tudi 

pripravljen narediti menjavo 1 za 1 za Nig Norda. 

V.d. predsednika Jože Štrubelj napiše, da St linija ( Stefano) ne mora poslati v 

žrebetišče, pa tudi sama cena z prevozom je bistveno večja.  

Napiše tudi, da že sprejetih sklepov ne moremo razveljaviti, saj s takimi dejanji ne 

vzbujamo resnega zaupanja med rejci in svojimi strankami, sotovarišev iz združenja. 

 

Tadej Oberstar napiše, predlog  njega, Davida, Primoža, Gašperja in Jošta je da gre 

v žrebetišče žrebček Davida Debeljaka Wallterstern DD, ocenjen z 7.75. 

 

V. d predsednika Jože Štrubelj po 15.00 uri vsem članom upravnega odbora po 

elektronski pošti sporoči: 

 

Glede na prejeta elektronska sporočila, gre v žrebetišče W linija Davida Debeljaka. 

Odločitev  oziroma potrditev zadnjega žrebčka W linije je bila izvedena na podlagi 

zahtev  o odbiri skladno z predstavljenimi žrebčki na prireditvi 2022 in prejemu ocene 

na prireditvi. 

V kolikor je bila taka praksa odbire odbire žrebcev tako kot je to zapisal Primož 

Kokovica v predhodnem sporočilu, nima razloga in ne osnove za drugačne odločitve.  

 

Dogovoriti se bo treba v rejskem programu in na občnem zboru o morda drugačni 

odbiri, tukaj pa bodo odločevalci člani združenja. 

Upravni odbor je končal  korenspondenčno elektronsko sejo ob 15.30 uri. 

 

 

Zapisnik sestavila: 

Franja Strniša 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


