IZOBRAŽEVANJE ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV
SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME

Strokovni vodja PRO ZRKSHP
Nataša Gorišek, univ.dipl.ing.zoot.

OSNOVNI PODATKI
-Vsi žrebci slovenske hladnokrvne pasme v javni lasti so v upravljanju PRO ZRKSHP.
-Odbire, licenciranje, menjave in izločitve žrebcev opravlja rejska komisija PRO ZRKSHP v sodelovanju
Z DPO VF.
-Vse informacije v zvezi z žrebci v javni lasti so oskrbniki dolžni posredovati predsedniku PRO ZRKSHP
oz. strokovnemu vodji PRO ZRKSHP.
-V primeru, da oskrbniki žrebcev v javni lasti potrebujejo kakršnekoli informacije v zvezi zadevami, ki
so vezane na žrebce, naj se prav tako obrnejo na predsednika PRO ZRKSHP oz. strokovnega vodjo
PRO ZRKSHP.
-Vsi oskrbniki žrebcev v javni lasti morajo izpolnjevati predpisane pogoje.

POGOJI ZA OSKRBNIKE ŽREBCEV V JAVNI LASTI
-član PRO SZRKSHP
-podpisana pogodba o oskrbi plemenskega žrebca s PRO ZRKSHP
-plačilo letne zavarovalnine za žrebca v oskrbi
-registracija pripustne postaje
-strokovna usposobljenost
-podpisana Pogodba o sodelovanju pri vodenju odobrene pripustne postaje za konje z DPO VF
-izpolnjevanje obveznosti vezanih na podpisane pogodbe

ČLANSTVO V PRO ZRKSHP IN PLAČILO
ZAVAROVANJA ZA ŽREBCE V JAVNI LASTI
Oskrbniki žrebcev v javni lasti, ki v letu 2017 niso bili člani PRO ZRKSHP:
- POBERŽNIK IVAN, SELOVEC 65,2373 ŠRNTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Oskrbniki žrebcev v javni lasti, ki so dolžni plačilo zavarovanja za leto 2017/2018:
-CEBEK MIHA , ZGORNJA PRISTAVA 7A, 2323 PTUJSKA GORA
-MAROLT JOŽE, DOLENJE PODPOLJANE 6, 1316 ORTNEK
-POBERŽNIK IVAN, SELOVEC 65,2373 ŠRNTJANŽ PRI DRAVOGRADU
-TROŠT BRANKO, VOJKOVA ULICA 42,5271 VIPAVA

Za vse informacije se obrnite na blagajničarko PRO ZRKSHP ga. Terezijo Lunka
Tel: 031 225 700, email: zinka.lunka@gmail.com

PRIPUSTNA POSTAJA
- Vsi oskrbniki žrebcev v javni lasti morajo imeti registrirano pripustno postajo.
- Vlogo za odobritev pripustne postaje mora oskrbnik oz. imetnik žrebca vložiti na pristojno
upravno enoto.
- Pripustna postaja mora imeti urejen prostor za plemenskega žrebca (individualen boks in
tekališče) ter primeren prostor za pripust (pripustno pregrado).
- K vlogi je med drugim potrebno predložiti dokazilo o strokovni usposobljenosti vlagatelja, kopijo
veljavne pogodbe o vodenju pripustne dokumentacije in strokovno mnenje DPO VF.

Seznam oskrbnikov plemenskih žrebcev v javni lasti, ki po podatkih DPO VF nimajo registrirane
pripustne postaje:

-Černalogar Miran, Čekovnik 30, 5280 Idrija
-Dobnik Marjan, Dupleški vrh 65, 2241 Spodnji Duplek (strokovno mnenje 18.8.2017)
-Habjanič Zvonko, Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož
-Hočevar Jože, Brezova reber 8, 8361 Dvor (strokovno mnenje 18.11.2017)
-Kastelic Anton, Dedni dol 3, 1294 Višnja gora (strokovno mnenje 3.7.2017)
-Medved Stanko, Mihovce 42, 2326 Cirkovce (strokovno mnenje 13.7.2016)
-Osojnik Martina, Olimje 76, 3254 Podčetrtek (strokovno mnenje 6.9.2016)
-Petkovšek Slavko, Planina 203, 6232 Planina (strokovno mnenje 29.11.2016)
-Poberžnik Ivan, Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu (strokovno mnenje 3.4.2015)
-Zabavnik Franc, Špitalič 18, 1221 Motnik (strokovno mnenje 16.8.2017)
-Zadnik Rajko, Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče (strokovno mnenje 25.4.2017)
-Zdešar Anton, Na Vovčne 25, 1354 Horjul (strokovno mnenje 21.9.2016)
-Zupančič Mitja, Kompolje 17, 1312 Dobrepolje-Struge (strokovno mnenje 17.5.2016)
-Žgur Aleš, Podraga 68, 5272 Podnanos (strokovno mnenje 13.4.2017)
-Župec Andrej, Zabrv 42, 1292 Ig (strokovno mnenje 25.4.2017)

Seznam oskrbnikov plemenskih žrebcev v javni lasti, ki jim po podatkih DPO VF veljavnost registracije
pripustne postaje zapade v letu 2018:
-Jeram Jožef, Podlanišče 46, 5282 Cerkno (25.3.2018)
-Mihelčič Jože, Vavpča 33, 8333 Semič (19.12.2018)
-Plesničar Silvan, Bate 44, 5251 Grgar (6.2.2018)
-Špegelj Jože, Spodnji Dolič 39, 3205 Vitanje (27.2.2018)
-Urh Matjaž, Tominje 27, 6250 Ilirska Bistrica (6.11.2018)

STROKOVNA USPOSOBLJENOST
-Tečaj oz. seminar, ki izkazuje strokovno usposobljenost oskrbnika oz. imetnika plemenskega
žrebca se izvaja 1 x letno na sedežu DPO VF. Izvaja ga Veterinarska fakulteta, Klinika za
reprodukcijo in velike živali.
-Na izobraževanje se je mogoče prijaviti na naslov VF- Klinika za reprodukcijo, tel. 01 4779 268.

POGODBA O SODELOVANJU PRI VODENJU
ODOBRENE PRIPUSTNE POSTAJE ZA KONJE
-Pogodba je sklenjena med DPO VF in vložnikom vloge (oskrbnikom oz. imetnikom
plemenskega žrebca) za odobritev pripustne postaje.
-Pogodba se sklene na sedežu DPO VF pred prevzemom prve pripustne dokumentacije
(kontaktna oseba g. Darko Platovnjak - tel. 01 4779 385).
-Oskrbnik oz. imetnik žrebca se s pogodbo med drugim zaveže, da bo zagotavljal tekoče in
vestno vodenje predpisane pripustne dokumentacije ter izdajo potrdil o pripustu, podatke o
pripustu pa bo posredoval DPO VF.

Seznam oskrbnikov plemenskih žrebcev v javni lasti, ki nimajo podpisane Pogodbe o
sodelovanju pri vodenju odobrene pripustne postaje za konje:

-Zabavnik Franc, Špitalič 18, 1221 Motnik

Seznam oskrbnikov plemenskih žrebcev v javni lasti, ki pripustne dokumentacije niso vrnili in
seznam tistih, ki pripustne dokumentacije niso dvignili:

Podatki za leto 2015:
Dokumentacije niso vrnili:
-Pavlin Ljubo, Podgozd 12, 5252 Trnovo pri Gorici
-Pišek Andrej, Medlog 67, 3000 Celje
-Voga Gregor, Gorica pri Slivnici 23 a, 3263 Gorica pri
Slivnici
Dokumentacije niso prejeli:
-Pavlin Ljubo, Podgozd 12, 5252 Trnovo pri Gorici

Podatki za leto 2016:
Dokumentacije niso vrnili:
-Pišek Andrej, Medlog 67, 3000 Celje
-Poberžnik Ivan, Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
-Voga Gregor, Gorica pri Slivnici 23 a, 3263 Gorica pri Slivnici
-Zabavnik Franc, Špitalič 18, 1221 Motnik
Dokumentacije niso prejeli:
-Pavlin Ljubo, Podgozd 12, 5252 Trnovo pri Gorici
-Pišek Andrej, Medlog 67, 3000 Celje

Podatki za leto 2017:
Dokumentacije niso prejeli:
-Poberžnik Ivan, Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
-Zabavnik Franc, Špitalič 18, 1221 Motnik
Rok za oddajo pripustne dokumentacije je 31.12. v tekočem letu. Preden
stara pripustna dokumentacija ni vrnjena, se nova ne more dodeliti.

-Pripustna dokumentacija se izdaja na DPO VF. Za izdajo je zadolžen g. Darko Platovnjak (tel. 01 4779
385).
-O vseh morebitnih težavah vezanih na izpolnjevanje, izdajo in vračilo pripustne dokumentacije
kontaktirajte strokovno vodjo PRO ZRKSHP Natašo Gorišek (tel. 01 4779 224).

STROKOVNO MNENJE
-Strokovno mnenje izdaja DPO VF. Strokovni vodja PRO ZRKSHP Nataša Gorišek kot predstavnik
DPO VF v dogovoru z oskrbnikom oz. imetnikom žrebca opravi pregled pripustne postaje, na
osnovi katerega se izda strokovno mnenje.
-Za dogovor kontaktirajte strokovno vodjo PRO ZRKSHP Natašo Gorišek (tel. 01 4779 224).

IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI VEZANIH NA
PODPISANE POGODBE
Spremljanje zdravstvenega stanja plemenskih žrebcev:
-Spremljanje splošno zdravstvenega stanja ter spremljanje libida in plodnosti plemenskega žrebca
je vsakodnevna dolžnost vsakega oskrbnika oz. imetnika plemenskega žrebca.
-V skladu z veljavno zakonodajo je pri vseh plemenskih žrebcih potrebno vsako leto opraviti
predpisane diagnostične preiskave.

-Rezultate opravljenih preiskav je potrebno vpisati v Identifikacijiski dokumet žrebca, za kar
morajo žrebčarji poskrbeti sami.
-V primeru, da preiskave opravlja DPO VF-Klinika za reprodukcijo je za vpis preiskav potrebno
kontaktirati g.Petrovič Matjaža (tel. 01 4779 387 ali 041 548 446 oz. tajništvo KR tel. 01 4779 268), ki
je ob enem organizator in izvajalec odvzema vzorcev.

-V primeru kakršnih koli težav, ki se pojavijo pri žrebcu (zdravstveni razlogi, plodnost, karakter
žrebca, temperament, nezadovoljstvo iz določenih razlogov,…) vas prosimo, da o tem
obvestite predsednika PRO ZRKSHP oz. strokovnega vodjo PRO ZRKSHP.
-V zvezi z menjavami žrebcev vas prav tako prosimo, da kontaktirate predsednika PRO ZRKSHP
oz. strokovnega vodjo PRO ZRKSHP.
-V primeru, da želite pridobiti kakršne koli informacije v vseh zadevah vezanih na formalne
zadeve, oskrbo in pripuste plemenskih žrebcev, se prav tako obrnite na predsednika PRO
ZRKSHP oz. strokovnega vodjo PRO ZRKSHP.

predsednika PRO ZRKSHP

strokovnega vodjo PRO ZRKSHP

France Omahen
Tel. 041 279 066
email: france.omahen@gmail.com

Nataša Gorišek
tel. 01 4779 224
email: natasa.gorisek@vf.uni-lj.si

