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ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA SZRKPH-PRO 3.4.2022 
 

 
 
 
Zapisnik rednega občnega zbora  Slovenskega združenja rejcev konj pasme Haflinger SZRKPH-PRO 
z dne  3.4.202, ki je potekal ob 10.00 uri, v Gostilni Repnik, Vrhpolje 186, Kamnik. 
 
 
Ugotovitev prisotnosti članov združenja. 
 
Na podlagi štetja prisotnih članov združenja se ugotovi, da je prisotnih članov 44. 
 
Prisotni člani soglasno potrdijo predlagani dnevni red  ( 1-11 ) z dopolnitvijo, da se na rednem 
občnem zboru 2022 glasuje izključno ZA ali PROTI, vzdržani pri glasovanju nastopajo z glasom 
PROTI predlog se obravnava kot prvi sklep na občnem zboru 2022. 
 
 

1. Otvoritev in pozdrav; 
2. Imenovanje: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in 

dveh overiteljev 
3. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti občnega zbora; 
4. Poročila predsednika, strokovne vodje, blagajnika in nadzornega odbora; 
5. Razprava in sprejem podanih poročil ter zaključnega računa za leto 2021; 
6. Razrešitev predsednika in ostalih voljenih organov združenja; 
7. Volitve predsednika in organov združenja za novo 5-letno obdobje; 
8. Program dela in finančni plan za leto 2022 
9. Razvitje prapora; 
10. Pozdrav gostov; 
11. Razno 
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1.OTVORITEV IN POZDRAV: 
 
 
Predsednik g. Tadej Oberstar v pozdravnem nagovoru pozdravi vse goste, člane združenja ter v 
pojasni razloge dvoletnega obdobja, v katerem občni zbor zaradi preprečitve širitve okužb COVID -
19 ni bil sklican. 
Predsednik združenja pojasni vsem prisotnim članom, delo in naloge preteklega obdobja še posebej 
v času COVID pogojev, v katerem so bila združevanja in prireditve pogojene Vladnim odloki v 
smislu preprečevanja okužb. 
 
Ne glede na dejstva omejitev, predsednik združenja prisotnim pojasni, da je bil izpolnjen rejski 
program skupaj z vsemi spremljajočimi aktivnostmi, razstave žrebet, odbire žrebet,   delavni testi 
za žrebce in kobile, licenciranje žrebcev, sodelovanje na razstavi konjev pasme Haflinger na 
mednarodnem sejmu AGRA. 
 
Za namen pripustov kobil je pripravljen za pripustno sezono 2022,  katalog žrebcev z ocenami in 
lokacijami pripustnih postaj. 
 
 
 
2. IMENOVANJE: DELOVNEGA PREDSEDSTVA, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE, ZAPISNIKARJA IN 
DVEH OVERITELJEV: 
 
 
Prisotni člani združenja, soglasno potrdijo predlog . imenovanje: delovnega predsedstva, 
verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev  v sestavi : 
 
 
 
DELOVNI PREDSEDNIK: Primož Kokovica 
 
ČLAN: Gašper Sevčnikar 
 
ZAPISNIKAR: Jelena Štrubelj 
 
OVEROVITELJA ZAPISNIKA: Bučar Stanislav in Jože Štrubelj 
 
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA: David Debeljak in  Jošt Žagar 
 
 
 
 
3.POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE O SKLEPČNOSTI OBČNEGA ZBORA; 
 
 
Verifikacijska komisija v soglasno potrjeni sestavi  David Debeljak in  Jošt Žagar ugotovi, da je redni 
občni zbor 2022 sklepčen, saj je prisotnih več kot 50% članov, prisotnih je 44 članov. 
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4.POROČILA PREDSEDNIKA, STROKOVNE VODJE, BLAGAJNIKA IN NADZORNEGA ODBORA 
 

 
 

Predsednik združenja prisotnim članom poda preko dia projektorja vsa poročila delovanja, 
izvajanja nalog strokovne vodje, blagajnika in nadzornega odbora. 
 
 
Predsednik je vse prisotne člane  pozval k sodelovanju pri razstavah žrebet, licenciranju žrebic ter 
splošnem sodelovanju v združenju v duhu združevanja, sodelovanja  in ustvarjanju idealnih 
pogojev za vzrejo Haflingerja. Predvsem se vidi koristi predstavitev rejcev v kvaliteti reje,  
prepoznavnosti populacije žrebčkov, za odbiro v žrebetišče. 
 
Predlog predsednika združenja je, da se organizira usposabljanje zainteresiranih članov združenja 
za ocenjevanje konj. 
 
Strokovna vodja, ga. Nataša Gorišek predstavi prisotnim članom pretekli program vzreje in 
primerjavo vzreje z preteklimi obdobji. 
 
Poročila so sestavni del tega zapisnika. 
 
 
 
5. POTRDITEV GLASOVANJA IZKLJUČNO ZA ALI PROTI, VZDRŽANI PRI GLASOVANJU NASTOPAJO 
Z GLASOM PROTI. 
 
 
 
Prisotni člani združenja z glasovanjem z dvigom roke soglasno potrdijo prvi sklep: 

 

5-2022 OZ 

Potrdi se glasovanje izključno ZA in  PROTI, vzdržani člani glasujejo PROTI 

Predlog sklepa je potrjen 44. članov ZA, 0. članov PROTI 
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6.RAZPRAVA IN SPREJEM PODANIH POROČIL TER ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 
2021 
 
 

Prisotni člani združenja ter člana dosedanjega upravnega odbora ga. Franja Straniša in g. Jani 
Hercog , podajo pred glasovanjem ustne pripombe na dosedanje delo združenja ter podajo 
pripombe na dosedanje izvajanje rejskega programa. 

Predsednik združenja vsem članom pojasni stališča ter prosi vse člane združenja v kolikor imajo 
kakršne koli pobude in predloge, da jih posreduje po elektronski pošti na združenje. 

Vsem predlogom oziroma pobudam se bo pisno odgovorilo.  

Očitek članoma  upravnega odbora zaradi objave zapisnikov UO je bil pojasnjen, da so seje 
upravnega odbora potekale v zadnjih dveh letih korespondenčno preko elektronske pošte zaradi 
ukrepov preprečitve prenosa okužb z COVID 19.  

 

Po končani razpravi prisotni člani združenja potrdijo sklep  z glasovanjem z dvigom roke: 

 

6-2022 OZ 

 

Potrdi se finančno poročilo, poročilo strokovne službe, poročilo nadzornega odbora, za leto 2021 z 
glasovanjem 

Predlog sklepa ( potrditev vseh poročil za obdobje 2021 ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov PROTI 

 

7. RAZREŠITEV PREDSEDNIKA IN OSTALIH VOLJENIH ORGANOV ZDRUŽENJA 

 

Prisotni člani združenja z glasovanjem z dvigom roke sprejmejo sklep: 

 

7-2022 OZ 

Razreši se dosedanji predsednik združenja in vsi ostali dosedanje voljeni organi združenja 

Predlog sklepa (Razreši se dosedanji predsednik združenja in vsi ostali dosedanje voljeni organi 
združenja ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov PROTI 
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8. VOLITVE PREDSEDNIKA IN ORGANOV ZDRUŽENJA ZA NOVO 5-LETN OBDOBJE; 

 

Prisotni člani združenja z glasovanjem z dvigom rok sprejmejo sklep o imenovanju predsednika  in 
organov združenja rejcev pasme Haflinger za 5 letno obdobje. 

 

8-1-2022 OZ 

 

Za predsednika združenja  rejcev pasme Haflinger se imenuje g. Tadej Oberstar 

 

Predlog sklepa (Za predsednika združenja  rejcev pasme Haflinger se imenuje g. Tadej Oberstar) je 
potrjen 42. članov ZA, 2. člana  PROTI 

 

 

8-2-2022 OZ 

Potrdi se upravni odbor v sledeči sestavi: 

 

1. TADEJ OBERSTAR 
2. PRIMOŽ KOKOVICA 
3. GAŠPER SEVČNIKAR 
4. TOMAŽ STEBLOVNIK 
5. DAVID DEBELJAK 
6. MARJAN VERCE 
7. FRANJA STRNIŠA 
8. JANI HERCOG 
9. JOŽE ŠTRUBELJ 
10. JOŠT ŽAGAR 
11. SUZANA PUŠAVER 
 
 
Predlog sklepa (Potrdi se upravni odbor v sledeči sestavi ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov 
PROTI 
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8-3-2022 OZ 

Potrdi se nadzorni odbor v sestavi: 

 
predsednik: JOŽE VIDMAR 
član: FRANJO ROBAN 
član: BOJAN KADIVEC 
 

 

Predlog sklepa (Potrdi se nadzorni odbor v sledeči sestavi ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov 
PROTI 

 

8-4-2022 OZ 

Potrdi se častno razsodišče  v sledeči sestavi: 

predsednik: STANKO HOMAR 
član: ZDENKO BELOŠEVIČ 
član: BRANKO ROBIČ 
 
 
Predlog sklepa (Potrdi se častno razsodišče ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov PROTI 

 

8-5-2022 OZ 

Potrdi se Konjeniška sekcija v sledeči sestavi: 
 
DUNJA POŽARŠEK 
 

Predlog sklepa (Potrdi se konjeniška sekcija  ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov PROTI 

 
 
9.PROGRAM DELA IN FINANČNI PLAN ZA LETO 2022 
 
 
Potrjeni predsednik združenja predstavi finančni plan za leto 2022. Program del je 
priloga zapisniku. 
 
Prisotni člani združenja sprejmejo sklep z glasovanjem: 
 
9-2022 OZ 
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Potrdi se program dela in finančni plan za leto 2022 z glasovanjem z dvigom roke: 
 
 
Predlog sklepa (program dela in finančni plan za leto 2022   ) je potrjen 44. članov ZA, 0. članov 
PROTI 

 

10.RAZVITJE PRAPORA 
 
 
Predsednik združenja povabi na razgrnitev prapora g. Stanislava Berganta,  
ustanovnega člana združenja in prvega predsednika združenja na slovesno razgrnitev  
prapora 
 
Poleg razgrnitve prapora predsednik združenja g. Tadej Oberstar  podeli  priznanja za 
dosedanje delo in zasluge v združenju rejcev konj pasme Haflinger. 
 
Priznanja so prejeli sledeči člani ter sodelavci združenja: 
 
 

1.STANISLAV BERGANT 
2.DAVID GAZVODA 
3.JANKO CVELBAR 
4.MARJAN BURJA 
5.BOŠTJAN BRINJOVC 
6. KMETIJA GREGORIČ 
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11.POZDRAV GOSTOV 

 
Predsednik združenja se zahvali vsem gostom za udeležbo na občnem zboru. Vsi 
gostje so zaželeli združenju rejcev konj Haflinger vse dobro pri vzreji konja z Zlatim 
srcem, ter nadaljevanje zastavljenih ciljev vzreje. 
 
Na občnem zboru so bili prisotni sledeči gostje: 
 
 
g. France Omahen SHL 
g.  Andrej Prišelj Predstavnik združenja slovenske pasme Posavec 
g. Marjan Čik konjerejsko združenje dežele Koroške 
g. Primoš Tanko združenje lipicancev Slovenije 
g. Danilo Potokar predstavnik Kmetijsko Gozdarske Zbornice Slovenije 
 
 
12.RAZNO 
 
 
Prisotni člani združenja točke razno niso obravnavali 
 
 
 
 
Občni zbor je končan ob 13.30 uri 
 
 
 
Škofljica, 4.4.2021 
 
 
PRILOGA: Poročila po sklepih 
 
 
 
 
 
Zapisnik sestavila:                                                                   Zapisnik overila: 
 
 
ga. Jelena Štrubelj                                          g. Jože Štrubelj            g. Stanislav Bučar 

 


