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6.OBČNI ZBOR
ZDRUŽENJE REJCEV KONJ
SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME
(7. marec 2010)

Občni zbor je vodil Jani Šivec.
Občni zbor se je pričel ob 10.27 uri.

JOŽE ŠKULJ: No, po veseli muziki bomo veselo začeli tudi z
našim občnim zborom. Otvarjam 6. Občni zbor Združenja rejcev konj
slovenske hladnokrvne pasme. Spoštovane rejke rejci ljubitelji
konj in povabljeni gostje. Prav lepo vas vse skupaj pozdravljam
za spremembo letos tu v Trebnjem v mojem imenu in imenu
združenja. Kot prvo bi se rad zahvalil gospodu Godcu in gospodu
Gerbcu, ki so pomagali najti ta ustrezen prostor za izpeljavo
tega občnega zbora. Sedaj pa bi pozdravil naše goste. Župan
občine Ig se nam je opravičil, ker je na dopustu. Med nami pa je
podžupan občine Trebnje, gospod Jože Pavšič, seveda naš gostitelj
in ga prav posebno pozdravljamo. Župan Novega mesta se je tudi
opravičil. Urban Jože je zbolel in ga tudi ni. Z Ministrstva za
kmetijstvo pa smo povabili gospoda ministra profesorja Milana
Pogačnika, gospoda magistra Matjaža Kočarja, gospoda magistra
Janeza Glavača. Med nami jih ni. Predsednika kmetijsko gozdarske
zbornice gospoda Cirila Smrkolja, moram povedati, da se je on nam
opravičil in seveda je med nami njegov zamenik in odgovoren za
živinorejo v kmetijsko gozdarski zbornici gospod Danilo Potokar.
Z Biotehnične fakultete gospod Klemen Potočnik se je tudi
opravičil videl ga nisem, je rekel da če bo mogel pride pozneje.
Predsednik Sindikata kmetov gospod Roman Žveblič se je tudi
opravičil, da ima zadržke. Med nami pa pozdravljam predsednika
združenja rejcev konj pasme Posavec gospoda Simonišek Antona.
Pozdravljam tudi med nami predsednika združenja rejcev konj pasme
Haflinger magistra Staneta Berganta s soprogo. Predsednika
združenja rejcev Lipicancev Slovenije gospoda Rajka Fabro videl
ga nisem, verjetno ga ni. Iz pospeševalne službe kmetijske
gozdarskega zavoda Jože Vodopivec pride pozneje. Pozdravljam pa
tudi predsednike vseh konjeniških in konjerejskih društev v
Sloveniji. Prav tako so med nami tudi novinarji naša sedma sila,
ki bodo kaj napisali v reviji časopisju, da bomo lahko kaj
prebrali. Vsi ste dobili vabilo z dnevnim redom ion če mi
dovolite bi ga jaz še enkrat prebral. Uvodni pozdrav to se sedaj
dogaja, druga točka izvolitev delovnega predsedstva, tretja točka
poročilo predsednika tajnice, blagajničarke, častnega razsodišča,
strokovnega sveta ter nadzornega odbora za delo v preteklem letu.
Četrtič: Razprava o poročilih, petič: beseda gostov, šestič:
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nadomestne volitve, sedmič: načrti in plani za leto 2010, osmič:
podelitev
priznanj
in
izdajo
spominskih
trakov,
devetič:
članarina za leto 2010 in desetič: razno. Če se strinjate z tem
dnevnim redom bi prosil vse člane da to potrdite z dvigom rok. Se
je kdo vzdržal..., proti... nihče. Hvala lepa. To se pravi dnevni
red je sprejet. Da bo naše delo potekalo nemoteno pa bi predlagal
delovno predsedstvo. Za delovnega predsednika predlagam gospoda
Janija Šivca, za zapisnikarja tajnico združenja Sabino Grbec, in
dva overovatelja gospoda Matjaža Hlebša in gospoda Anotna Gorca.
Za verifikacijsko komisijo pa predlagam Franca Klemečca Ivana
Brežnika in Bogomira Marčca. Če se strinjate s temi predlogi, bi
vas prosil, da to tudi potrdite z dvigom rok. Seveda bi vprašal
če imate kakšne druge predloge, da jih daste sedaj, ker potem to
potrdili da pričnemo z občnim zborom. Če pa ste s to izvolitvijo,
s tem bi pa prosil, da potrdite delovno predsedstvo, da začnemo z
občnim zborom naprej. Proti ....NIHČE, vzdržal...tudi nihče,
hvala lepa. No sedaj bi pa kar začel z občnim zborom naprej in bi
prosil delovne predsedstvo, da zavzame svoja mesta in začnemo z
občnim zborom. Hvala.
Vodi Jani Šivc: Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani gostje
spoštovane rejke in rejci konj SHLP lep pozdravljeni tudi v imenu
delovnega predsedstva. Najprej bi se z minuto molka rad poslovili
od nedavno preminulega člana združenja in tudi od vseh ostalih
členov, ki ste delovanja združenja rejcev za vedno zapustili te
vrste. Minuta molka ..... SLAVA VSEM.
Najprej bi seveda prosil vse tri člane verifikacijske komisije,
tako gospoda Bogomirja Marčca, Franca Kremešca, in Ivana
Breznika, da podajo poročilo o prisotnosti članic in članov
zaradi sklepčnosti, ker imamo v današnjem dnevu tudi nadomestne
volitve, zato prosim za natančno število prisotnih v dvorani.
Najlepša hvala, torej 305 vas je danes rejk in rejcev prisotnih
in ugotavljam, da pol ure po začetku je veljavna sklepčnost za
vse kar se bo danes sklepalo.
Prva točka o poročilih je poročilo predsednika ZRKSHP gospoda
Jožeta Škulja.
Jože Škulj: Spoštovane in spoštovani! Rejke in Rejci!
--------------------------------------------------------------

1. POROČILO PREDSEDNIKA O DELU V LETU 2009
1. Sodelovali smo na Podkrimskem pustnem karnevalu, ki ga je
organizirala občina Ig. Sodelovali so člani združenja iz okolice
Ljubljane.

2. Udeležili smo se občnega zbora Slovenskega združenja rejcev konj
pasme Haflinger in Slovenskega združenja rejcev konj pasme
Posavec
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3. Udeležili smo se občnega zbora v KD SOSTRO, KD RADOHOVA VAS, KD
CELJE, KD SEMIČ, KD ŠKOCJAN, KD KRIM in KD BARJE.

4. Na povabilo smo se udeležili Gregorjevega sejma v Novem Mestu.
Tam so tudi predstavili in razstavljali svoje živali naslednji
rejci: Martin Može, Nikolaj Oberč, Slavko Žonta, Anton Gorc,
Janez Železnik, Jože Pekolj, Jože Femc in
Janez Prešeren. Za
dobro organizacijo te razstave bi se zahvalil Nikolaju Oberču ter
strokovnemu komentatorju mag. Janezu Rusu.

5. S konji SHL pasme smo z vpregami in pod sedlom sodelovali na 1.
majski paradi in pikniku v Iškem Vintgarju. V
sodelovali člani ZRKSHP iz bližnje okolice Ljubljane.

paradi

so

6. Na dnevu lipicanca na Brdu smo predstavili konje slovenske
hladnokrvne pasme. Sodelovali smo z 1 dvovprego, ki jo je vodil
Valentin Zupan. Obenem se zahvaljujemo strokovnemu komentatorju
mag. Janezu Rus.

7. Udeležili smo se dirk SHP, ki so jih organizirali v KD KRIMU.
8. Sodelovali smo na Radgonskem sejmu z rejci in člani združenja.
Rejci, kateri so se udeležili te promocije SHL so prejeli kape in
majice. Še enkrat bi se rad zahvalil družini Gorc ter Damjanu
Gjerkeš, ki so nastopali in promovirali našo pasmo tako v
vpregah, kakor tudi pod sedlom. S strani MKGP-ja sta bila
podeljena tudi dva priznanja za rejca leta. Ta priznanja sta
dobila sodelujoča na Radgonskem sejmu.

9. Letos sta KD SOSTRO in ZRKSHP organizirala 2. državno prvenstvo
konj slovenske hladnokrvne pasme v spretnostni vožnji, kjer se je
videla delovna in fizična zmogljivost hladnokrvnih konj pod
sedlom ter v eno in dvovpregah. Prav tako je bila predstavitev
SHL pasme. V spretnostni vožnji je 1. mesto je dosegel Miroslav
Hlebš, 2. mesto Matjaž Gerbec, ter 3. mesto Valentin Zupan. Za
vzorno izpeljavo državnega prvenstva se zahvaljujemo članom KD
SOSTRO ter njihovemu predsedniku Matjažu Hlebš.

10. Sodelovanje na razstavi konj SHL pasme v Semiču. , ki so jo
vzorno pripravili rejci in seveda naš podpredsednik združenja g.
Franc Kremesec. Pripravili so zelo lepo parado jahačev, kočij in
zapravljivčkov. Sodelovali so rejci s svojimi živalmi iz vseh
regij.
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11. Prav tako smo se odzvali povabilu ZR Posavcev, ki so organizirali
razstavo posavske pasme, ki je bila na hipodromu Brege pri
Krškem. Na razstavi so sodelovali tudi rejci SHL pasme: Gorc,
Škulj, Hlebš, Oberč, Grmovšek, Kotnik in Gerbec) Strokovni
komentator je bil mag. Janez Rus. Zahvalil bi se Posavskemu
združenju in njihovemu predsedniku Antonu Simonišek za povabilo
ter pohvalil bi njihovo organizacijo.

12. v sodelovanju s KD KRIM, ZRP in ZRH, smo organizirali 3. državno
prvenstvo konj hladnokrvnih pasem. Sodelovali so rejci iz cele
Slovenije z 32 živalmi.
Dirke so potekale po sistemu
kvalifikacij in sicer so bile 3 kvalifikacijske dirke, od katerih
sta se prvi dve mesti udeležili v finalno dirko. Po finalni
vožnji je 1. mesto zasedel Matjaž Hlebš, 2. mesto Anton Gorc, 3.
mesto pa Nejc Hlebš. Glede na veliko zanimanje rejcev in obisk
gledalcev, upamo, da bodo te dirke postale tradicionalne vsako
leto. Na isti dan je bilo tudi 2. državno prvenstvo za Posavsko
pasmo. Po finalni vožnji je 1. mesto zasedel Ivan Hotko. Prav
tako je potekalo tudi prvo državno prvenstvo za Haflinško pasmo.
Državni prvak med Haflingerji je Gorc Boštjan.
Med defileji posamezne tekme je mag. Janez Rus predstavil vsako
pasmo posebej, za kar se mu zahvaljujemo.

13. V jeseni smo bili v žrebetišču v Brigi. Sodelovala so vsa tri
združenja z upravnimi odbori, strokovni svet z mag. Janezom Rusom
in kandidati za ocenjevanje konj. Lani je to organiziralo
Združenje Haflingerjev. Ogledali smo si 2 in 3 letne žrebce.
Ugotovili smo, da so žrebci zelo lepo urejeni in kondicijsko zelo
močni, za kar gre pohvala družini Glušac. Zahvaljujemo se
strokovni službi pri izbiri 3 letnih živali in smo ugotovili, da
imamo odlične žrebce, ki bodo plemenili po postajah. Ugotovili
smo tudi, da je reja hladnokrvne pasme čedalje boljša in bolj
kvalitetna.

14. letos smo prvič pripravili licenciranje, žigosanje in delovno
sposobnost za tri letne kobile na treh preglednih mestih v
sodelovanju s strokovno službo in mag. Janezom Rus. To je bilo na
hipodromu Vrbljene, za kar gre zahvala KD KRIMU ter članom
Upravnega odbora združenja. Drugo pregledno mesto je bilo v
Škocjanu, za kar gre velika zahvala g. Oberč Nikolaju, tretje
pregledno mesto pa je bilo v Celju, kjer gre velika zahvala KD
CELJE, ter g. Ivanu Bražnik ter Erihu Gabron. Zahvala gre tudi
komplet Strokovni službi in strokovnemu svetu združenja g.
Matjažu Mesariču, Darko Platovnjaku, Marjanu Nuncija in Antonu
Lunki
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15. udeležili smo se tudi sejma, katerega je organizirala Občina Ig.
Sodelovali smo z vpregami in pod sedlom, kar gre velika zahvala
družinama Gerbec in Škulj.

16. Organizirali smo licenciranje 3-5 letnih žrebcev na hipodromu
Vrbljene. Navzočih je bilo okoli 40 živali. Prvo je bil pregled 3
letnih žrebcev za rejo v naprej. Na ocenjevanju so sodelovali
strokovni svet (mag. Janez Rus, mag. Matjaž Mesarič, Božo
Miklavčič, Darko Platovnjak, Marjan Nuncija, Anton Lunka); ter
pripravniki za ocenjevanje. Pri 5 letnih žrebcih smo podelili 5
pokalov za najlepše živali. Podelil jih je g. Cimperman Janez –
župan Občine Ig. Pripravili smo tudi test delovne sposobnosti
žrebcev v vpregah in vleki hloda. Tudi tu so bili prvi trije
nagrajeni s pokali. Obenem smo tretjič organizirali tudi menjavo
žrebcev iz ene plemenilne postaje na drugo na enem mestu.
Licenciranje in menjava je potekala v sodelovanju z Republiško
strokovno službo v konjereji.

17. Organizirali smo tudi žigosanje in odkup žrebičkov vseh treh
pasem za žrebetišče na Brigi. V Vrbljene pri Igu je bilo
pripeljanih 15 hladnokrvnih, 5 posavskih in 5 haflinških živali.
Vsi so bili izmerjeni, žigosani, čipirani, stehtani in naloženi
na tovornjake. Prisoten je bil strokovni svet in vsa tri
združenja. Za organizacijo se zahvaljujemo KD KRIM, družinam
Gerbec, Lunka, Bavec, Škulj.

18. Imeli smo 3 sestanke z republiškim strokovnim svetom, 1 sestanek
na MKGP in 1 sestanek na KGZS.

19. skupni sestanek zborovanja v Mariboru z naslovom; Spremembe
skupne politike EU in razvoj kmetijstva v Sloveniji. Udeležila so
se vsa tri združenja

20. Čez celo leto se je obveščalo člane in jih opozarjalo na
spremembe in tudi organizacijske novice, ki se vseskozi odvijajo,
saj PRO prevzema močno vlogo, za kar potegne za seboj veliko
usklajevalnega dela.

21. Skrbelo se je vseskozi za pridobivanje informacij o spremembah iz
naslova kmetijstva in vsled tega bodočega financiranja, kar se je
kolikor je bilo možno obveščalo člane.

22. Usklajevalo se je članstvo
23. Usklajevalo se je skupno sodelovanje s Posavci in Haflingerji za
skupen nastop proti ostalim institucijam, kar je bilo do sedaj
dokaj uspešno.
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24. prijavili smo se na razpis Agenciji za kmetijske trge in razvoj
podeželja za sofinanciranje, kjer nismo uspeli zaradi neuspešnega
sodelovanja med agencijo in EU.

25. dne 13.01.2010 smo bili na sestanku na MKGP pri ministru Milanu
Pogačniku. Sestanka smo se udeležili predsedniki vseh treh
združenj, Svetnik državnega sveta za konjerejo g. Jože Mihelčič.
Postavili smo odprta vprašanja glede trga konj in konjskega mesa.
Kot sami vemo, smo še vedno v podrejenem položaju Ministrstva.

2. VPRAŠANJA in PEREČE TEME
 konjereja mora biti enakopravna kmetijska panoga tako kot so
govedorejci, prašičerejci in drobnica.
 Podpore za kobile dojilje, tako kot krave dojilje
 Pomoč pri nakupu žrebic, tako kot v Avstriji (nabava
žrebice= 350,00 EUR, letna premija za kobile 210,00 EUR samo
mora imeti kobila v treh letih enega žrebeta, pomoč za
hladnokrvno pasmo na Hrvaškem; rejec za kobilo dobi 2.000
kun, če pa ima kobila žrebeta v tem letu pa rejec dobi 4.000
kun)
 Financiranje s strani države pri pregledu kobil na IAK in
Kužni artritis ter CEM
 Klavne premije za konje in žrebeta, kot je urejeno pri
govedorejcih
 Trg in trgovina s konji ter s plemenskimi živalmi izven
Slovenije (Evropa, Indija) kot imajo v Avstriji
 Konje in žrebeta naj bi odkupovale zadruge, kot so jih pred
5 leti da nebi cene tako nihale kot sedaj, ker sami vemo da
je v enem letu padla cena za 30%
 Pregled krvi in CEM naj bi pobirala ena ustanova, ker bi
tudi pocenili usluge in zmanjšali stroške
Odgovore na vsa ta vprašanja smo delno že
Ministrstva,
o
katerih
nam
bo
poročal
koordinacijskega odbora mag. Stane Bergant

dobili iz
predsednik

Pripraviti moramo tudi dopolnitev 5 letnega rejskega programa za
slovensko hladnokrvno pasmo
Predlogi:
- da bi znižali spodnjo mejo iz višine 148 cm na 146 cm.
- Do sedaj smo imeli uvajanje delovne sposobnosti za kobile in
žrebce, sedaj pa se bo to izvajalo. UVAJANJE=>IZVAJANJE
Kaj več o tem vam bo povedal mag. Janez Rus.

8

Kot vidite, je imelo združenje kar veliko dela in prireditev. Vse
novosti pa si lahko ogledate na naši spletni strani. Ob koncu
mojega poročila bi se rad zahvalil komplet UO našega združenja in
vsem članom, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in
realizaciji prireditev. Zahvala gre tudi naši tajnici Sabini
Gerbec ter blagajničarki Mileni Tretjak za vzorno in požrtvovalno
delo preko celega leta, saj morate vedeti, da je okoli 800
članov, in če se pošto pošlje le enkrat, je to veliko dela.
Zahvalil bi se tudi republiški strokovni službi v konjereji in
predstavniku le te g. mag Janezu Rusu, za izkazano pomoč in
strokovno sodelovanje.
Zahvala gre tudi predsedniku koordinacijskega odbora mag. Stanetu
Bergantu ter predsedniku posavske pasme G. Antonu Simonišek za
sodelovanje
in
skupno
delo
ter
nastopanje
na
državnih
institucijah preko celega leta.
vodi Jani Šivc: Takole, če na hitro povzamemo celotno poročilo
več kot 25 točk strnjenih v poročilo dela za preteklo sezono je
resnično veliko, res prav za čestitat vam je vsem članicam in
članom združenja za tako požrtvovalnost pri predstavitvi in delu
s konji SHLP. Naslednje poročilo je poročilo tajnice Združenja
rejcev gospe Sabine Gerbec.
Sabina Gerbec:

3. POROČILO TAJNICE ZDRUŽENJA ZA LETO 2009
Pozdravljeni,
V lanskem letu se je UO in NO sestal na 6 sestankih. Bili si tudi
3 sestanki strokovnega sveta. Ob pripravah na prireditve, kot so
dirke, razstave, licenciranje, odkup žrebičkov in občni zbor pa
smo imeli tudi več izrednih sestankov, le teh je bilo 9.
Sestankov so se večinoma udeleževali vsi člani upravnega odbora
Združenja.
Tudi v tem letu smo poslali ogromno število dopisov na različne
naslove.
Med njimi prevladujejo dopisi na KGZS, MKGP, ARSKTRP in sicer
prijave na razpise za finančno pomoč, ponudbe za trakove, vabila
na prireditve in podobno. Na občino Ig smo se prijavili na
razpis, na upravno enoto Ljubljana pa je šlo veliko dopisov za
dovoljenja za izpeljavo prireditev
Najbolj številčno pa je bilo pošiljanje vabil in obvestil vsem
članom, saj vas je kar 800. Poslali smo tudi veliko vabil tudi
drugim za na prireditve, katerih organizator je Združenje.
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Objavljala sem različne članke in vabila v Reviji o konjih, ter
sestavljanje besedil za oglaševanje na radiu.
Kot sem rekla že na začetku, sem bila zadolžena za pridobitev
vseh dovoljenj in soglasij pri inšpekcijskih službah, občini Ig
ter upravnih enotah, za vsa tekmovanja in prireditve, ki so bile
izpeljane na hipodromu Vrbljene. Hvala.
Vodi Jani Šivc: To je bila vaša tajnica gospa Sabina Gerbec,
sedaj pa pričakujemo poročilo blagajničarke in ga morala podati
gospodična Milena Tretjak, v njeni odsotnosti ga bo podala Sabina
Gerbec Hvala lepa Sabini Gerbec.
Finančno poslovanje v letu 2009 je bilo po pregledu in mnenju
nadzornega odbora korektno.
Skozi vso leto so se vrstile številne aktivnosti in dogodki, za
katere je Združenje porabilo kar nekaj sredstev.
Odhodki v letu 2009 so znašali 16.684,92 eura.
Prihodki, ki so temeljili na članarini, sredstvih STRP- ja ter
raznih dotacij pa so znašali 12.459,32 eura
Hvala
Jani Šivc: Hvala lepa Sabini za podajo obeh poročil, sedaj pa
pričakujem poročilo častnega razsodišča. Poročilo naj poda gospa
ali gospodična Janja Pešelj.
Janja Pešelj: Lep pozdrav vsem skupaj. Povedati vam nimam ker
bilo je vse konkretno in lepo, tako da še naprej, vam predlaga da
bodite tako pridno kot ste do sedaj in bo vse v redu.
Jani Šivc:
Takole, če je poročilo predsedni9ce častnega
razsodišča kratko in jedrnato pomeni le eno da ste bili pridni
delovni in uspešni. Naslednje poročilo je poročilo predsednika
strokovnega sveta. Poda ga magister Janez Rus doktor veterinarske
medicine.
mag Janez Rus: Jaz sem pripravil nekaj preglednic, da si bomo
lažje ogledal, kako je letošnja oz. lanska sezona potekala. Naj
poudarim, da SHLPasma naša največja pasma. Več kot tretjino vseh
konj, sodi k tej pasmi. Kot boste videli tudi pri intenzivnosti
reje, je ta pasma v vrhu
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ŠTEVILO PLEMENJAKOV V OBDOBJU 2005 DO 2009
179

180

178

178

177

176

176
174
172
170

168

168
166
164
162
2005

2006

2007

2008

2009

V obdobju izvajanja priznanega rejskega programa se je močno
povečala populacija to lahko ugotovimo in boste videli tudi s
podatkov in to je seveda zelo razveseljivo. Po drugi strani pa so
se seveda pokazali tudi nekatere težnje v reji ki jih bomo
poskušali povzeti v dopolnjenem rejskem programu, ki bo v tem
letu do Junija izdelan in potem vas bom pa seznanil kasneje, ko
bo formalni del občnega zbora končan. Potem pa se bomo
pogovarjali o dopolnitvi tega rejskega programa in pa še nekoliko
tudi na stvari, ki se
nanašajo identifikacijo in registracijo
kopitarjev. No najprej nekaj o plemenskih žrebcih, tukaj vidimo,
da je v sezoni 2009 plemenilo 197 žrebcev za SHP.

ŠTEVILO PRIPUŠČENIH KOBIL V OBDOBJU 2005 DO 2009
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Podatkov o pripustu še nimamo vseh zbranih, ker nekateri
žrebčarji zamujajo z oddajo prepustne dokumentacije. Ocenjujemo
pa, da bo po tej dokumentaciji okrog 3000 kobil v teh dokumentih.
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No tukaj vidimo število plemenjakov v obdobju 2005-2009 je zlasti
v letu 2006 dvignilo, tudi v letih pred tem je razmeroma hitro
naraščalo. Potem pa se je, kot vidimo v zadnjih nekaj letih
število teh plemenskih žrebcev ustalilo pri okoli 180 živali, ki
praktično plemenijo po vseh rejskih okoliših v Sloveniji, tako da
je okrog 80% vseh plemenjakov v javni lasti, ki so bili vzrejeni
v žrebetišču Briga.
DELEŽ PLEMENJAKOV POSAMEZNIH PASEM
SHL

P
10,0

H

28,5

61,5

Tako da je pokritost terena lahko rečemo zadovoljiva. Tukaj
vidimo podatke o številu pripuščenih kobil gibljejo se v vseh teh
letih pri številu okrog 3000 kobil, kar glede na število
plemenjakov še zadovoljivo. Če se spomnimo deset let in več nazaj
število pripustov pod posamezne žrebce nekoliko višje kot je
danes ko v povprečju tam okrog 15-20 kobil. V zadnjih letih se je
močno povečalo število večjih rej večjih rejcev, ki v svojih
hlevih redijo 5, 10 in več kobil in le redko se tudi taki rejci
odločajo za plamenskega žrebca prav zato se je število
plemenjakov tudi povečalo, in kot smo videli se je ustalilo nekje
na 180. Je pa posledično nekoliko manjše število pripuščenih
kobil. Če pogledamo delež plemenjakov po posameznih pasmah za te
tri pasme , ki so v rejsko zgodovinskem smislu tesno povezane in
v zadnjem času tudi organizacijskem. Podatki tem trem pasmam
pripada ¾ vseh plemenjakov ki so priznani v Sloveniji in vidimo,
da je število žrebcev hladnokrvne pasme daleč največje. Razmeroma
veliko je tudi število Posavskih žrebcev, Haflingerji pa seveda
so v tistem okvirju ki smo ga vajeni do sedaj. Tukaj so podatki
zastopanih posameznih žrebčevskih linij. Vidimo da prevladujeta
Neron in Vulkan, drugih linij je nekoliko manj. Kar se plemenskih
kobil tiče tudi tu opažamo bi rekel pozitiven trend, čeprav v
zadnjih letih v rodovniško knjigo vpisov kobil ne narašča več.
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Tudi zato ker smo močno omejili vpis kobil brez znanega porekla
kobil ki niso bile vpisane v rodovniške knjige. Za te kobile
včasih ni bilo posebej predpisanih nekakšnih bi rekel zelo
preciznih kriterijev, bolj je bilo merilo to ali je bila
pripuščena pod priznanega plemenjaka in ali je imela žrebičko
potomko
primerno
za
registracijo.
ZASTOPANOST POSAMEZNIH ŽREBČEVSKIH LINIJ
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Z rejskim programom 2006 pa so se za vpis brez znanega porekla
vpisal predpisali nekoliko strožji natančni pogoji tako da je teh
kobil v zadnjih letih nekoliko manj (20-40 živali posameznih brez
znanega porekla se je sprejemalo.) Tukaj vidimo da je največji
del na novo vpisanih v rodovniške knjige tistih, ki sodijo, temu
rečemo še zmeraj po starem A rodovnik. Potem je razmeroma veliko
kobil B rodovnika, ki so vpisane v evidenčno knjigo 1 in pa teh
kobil v pisanih v evidenčno knjigo 2, razmeroma malo v posameznih
letih, ker za te kobile veljajo razmeroma strogi pogoji. Mora
imeti povprečno oceno dobro.
Mora biti primernega okvirja,
morajo biti pripuščene pod priznanega plemenjaka. Naj povemo da
je v celotni populaciji rodovniške knjige vpisanih kobil¸, kobil
SHPasme 75 % . Opravljali smo tudi vzrejne preglede za vpis kobil
v rodovniško knjigo in identifikacijo in registracijo žrebet.
Število preglednih mest nam iz leta v leto narašča. Lani smo
imeli 266 razpisanih pregledov na preglednih mestih, ki jih
določimo vnaprej in pa 38 naknadno določenih preglednih mest, pa
še sedaj imamo nekaj pregledov za opraviti nekoliko kasneje.
Skratka obseg dela v tem smislu se močno povečuje. Tukaj je še
podatek o deležu vpisanih kobil po pasmah spet te tri pasme ki
jih pogosto obravnavamo skupaj s predlogi ki sem jih omenil.

Razmerje je približno enako kot je razmerje pri številu
plemenjakov.
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Natančne številke o vpisu kobil v posamezne dele oddelke
rodovniške knjige torej vidimo, da je število vpisanih kobil v
zadnjem obdobju zadnjih petih let razmeroma konstantno in lahko
rečemo tudi zadovoljivo.(slika 1,2) Povečevanje populacije v
obdobju 2005 gre za oceno ne gre za natančne številke, ker je do
njih težko priti ker še vedno pri nas ni v navadi da bi vse
izločene živali rejci nemudoma tudi odjavili v registru
kopitarjev. Vzeli smo povprečje s tem da smo kot generacijski
interval računali kot obdobje 8 let in to je število plemenskih
živali kobilo in plemenskih žrebcev in je razmeroma realno.
Število plemenskih živali se v tem obdobju povečuje bo pa rast v
naslednjem obdobju verjetno nekoliko manjša.

4. PLEMENSKE KOBILE
V letu 2009 je bilo v glavni del rodovniške knjige vpisanih 217
kobil

V GLAVNI DEL RODOVNIŠKE 118 kobil
KNJIGE A rodovnik
V DODATNI DEL RODOVNIŠKE
KNJIGE B rodovnik
Evidenčna knjiga I
82kobil
Evidenčna knjiga II
17 kobil
Populacija rodovniških kobil v obdobju 2005 do 2009 zmerno
narašča. Primerjava s številom kobil vpisanih v vse rodovniške
knjige v RS kaže, da je bilo v tem obdobju polovica živali
sprejetih za pleme SHP.
Strokovna služba je vzrejne preglede opravila na 266 vnaprej
določenih preglednih mestih in 38 naknadno določenih preglednih
mestih.
Še nekaj o identifikacijsko registracijskih pregledih žrebet.
Registriranih je bilo 849 žrebet, vseh
kobil vpisanih v
rodovniške knjige. po kobilah A rodovnika 169 žrebičk in 150
žrebčkov. Pri kobilah vpisane v dodatne del rodovniške knjige se
pravi evidenčno knjigo 1 in 2 pa je bilo teh žrebičk 555 in
žrebčkov 175.
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DELEŽ VPISANIH KOBIL PO PASMAH
SHL

P
9,0
H

20,6
47,6

Tukaj vidimo še po spolu distribucija vsa žrebeta. Zelo očitno je
da se povečuje število žrebčkov, ki jih identificiramo in vpišemo
v knjigo žrebet SHLP, kar je posledica predvsem obveznega
označevanja seveda vseh rejenih žrebet, ki velja predpisom
obveznega označevanja identifikaciji živali že od leta 2004. Še
vedno je žrebčkov nekoliko manj, torej ne vidimo vseh. Vidimo pa
jih bistveno več kot smo jih imel priložnost videti in
navsezadnje tudi oceniti v preteklosti. To seveda tudi znatno
olajša odbiro žrebčkov za nadaljnjo rejo v žrebetišču in tudi
temu pripisujemo nemajhen vpliv na dejstvo, da je kvaliteta
žrebčkov, ki jih vzredimo v žrebetišču vse boljša.
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VPIS KOBIL V RODOVNIŠKO KNJIGO V OBDOBJU 2005 DO 2009
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Mogoče še nekaj podatkov o žrebetišču, ki ves čas govorimo, jaz
mislim, da vpliv žrebetišča ni sporen v vlogi slovenske
konjereje. Žrebetišče je nedvomno omogočilo oblikovanje fonda
javnih žrebcev, ki zagotavlja možnost za vse rejce ki je
omogočilo da rejci pripuščajo svoje kobile pod priznane in
kvalitetne plemenjake in seveda je razlog., da se je populacija
toliko povečala.
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POVEČEVANJE POPULACIJE PLEMENSKIH ŽIVALI V OBDOBJU 2005
DO 2009
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Tukaj je za SHP tudi izplen teh rezultatov v petletnem obdobju,
vidimo, da je število žrebčkov odbranih za rejo konstanto. Vsa
leta se odbere in odkupi 15 živali izplen pa je odvisen od
zunanjosti žrebet in seveda tudi od rezultatov preiskav semena
potem ploditvene sposobnosti, skratka ocenimo lahko, da je izplen
sorazmerno dober, nekoliko niha po letih, vendar navsezadnje to
ne predstavlja večjega problema. S takim številom vzrejenih
žrebčkov lahko vzdržujemo ta bi rekel to število populacije
plemenjakov v javni lasti in zagotavljamo še naprej ustrezno
pokritost terena.
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5. IDENTIFIKACIJSKI IN REGISTRACIJSKI PREGELD ŽREBET
V letu 2008 je bilo registriranih 849 žrebet hladnokrvnih kobil.

Kobile vpisane v 169 žrebičk
glavni
del
rodovniške knjige
A - RODOVNIK
Kobile vpisane v 355 žrebičk
dodatni
del
rodovniške knjige
B - RODOVNIK

150 žrebčkov

175 žrebčkov

Tukaj je še primerjava med vsemi tremi pasmami o katerih govorimo
in vidimo da je največ SH žrebcev tudi Noričane smo imeli dokler
smo imeli za njih rodovniško knjigo, ki je v zadnjih petih šestih
letih ne vodimo več.

REGISTRIRANA ŽREBETA V OBDOBJU 2005 DO 2009
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REGISTRIRANA ŽREBETA V OBDOBJU 2005 DO 2009
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Iz žrebetišča, katerega naloga je ohranjanje fonda plemenjakov
hladnokrvnih in haflinške pasme - zagotavljanje potrebnega
števila žrebcev za potrebe reje v nacionalnem okvirju, je bilo v
letu 2009 za pleme odbranih 13 žrebcev SHP.
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ŠTEVILO ODKUPLJENIH IN ODBRANIH ŽREBČKOV
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ŠTEVILO ODKUPLJENIH ŽREBČKOV ODBRANIH ZA PLEME V
OBDOBJU 1995 DO 2009
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To so bili podatku o žrebetišču. Če vse skupaj povzamem vidimo,
da so trendi SHK pozitivni, kar se tiče števila in ocena
strokovnega sveta je, da tudi kar se tiče kvalitete vzrejenih
živali. Vse več je tudi živali, ki se vpisujejo v
javni del
rodovniške knjige, torej živali A rodovnika. O novostih, ki jih v
strokovnem svetu obravnavamo glede rejskega programa v naslednjem
obdobju pa po tem formalnem delu občnega zbora. Hvala
Vodi Jani Šivc: Hvala gospodu mag. Janezu Rusu za svoje poročilo
v
smislu
strokovnega
sveta.
Naslednje
poročilo
ki ga

pričakujemo je poročilo nadzornega
podal gospod Branko Grmovšek.
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odbora,
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ga
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Branko Grmovšek: V imenu nadzornega odbora vas vse skupaj lepo
pozdravljam. Nadzorni odbor se je sestal v mesecu Februarju z
namenom pregleda finančnega poslovanja. Nadzorni odbor je
poslovanje in sklepe spremljal tekom celega leta, tako da ob
koncu leta ni bilo ugotovljenih kakšnih nepravilnosti. Dogodki
som pridobljeni v skladu s pravili in na podlagi morebitnih
pogodb. Odhodki pa so upravičeno utemeljeni z namenom delovanja
združenja in na podlagi računov. Nadzorni odbor ni pri pregledu
finančnega poslovanja ugotavlja da je poslovanje korektno ter
dobro.
Vodi Jani Šivc: Takole sedaj je nekako zaokroženo s strani
predsednika nadzornega odbora. Vsa poročila ki so bila podana za
2009. Sedaj pa pričakujemo vaše razprave o poročilih. Poudarjam
pa dve stvari. Razprave naj bodo kratke in jedrnate, drugič da se
razprave tičejo le tematike podanih poročil. Kajti za vse ostalo
bo čas kasneje. Torej sedaj le razprave o poročilih. Tisti ki ima
namen razpravljati o poročilih, naj pride k mikrofonu, se
predstavi z imenom in priimkom, kajti, povedali smo že na
začetku, da se celotni občni zbor tudi snema in prejeli boste
čistopise. Takole
Marko Dolinar: Lep pozdrav Marko Dolinar. Vseeno bi vprašal eno
zadevo pri finančnem poročilu ste nam povedali koliko je bilo
odhodkov in prihodkov. Najbrž pa vse tudi zanima kakšno je
trenutno finančno stanje. Hvala Lepa.
Sabina Gerbec: Blagajničarka je žal dala odpoved, tako da sem
danes zjutraj dobila po elektronski pošti njeno poročilo, tako da
jaz tukaj ne bi vedela točno kaj in kako je. Bom pa ji sporočila
da je bilo njeno poročilo nepopolno kar smo tudi že takoj sami
ugotovili. Jaz se vam žal opravičujem in trenutno ne morem priti
do teh podatkov.
Jože Škulj; No, kar se tiče finančnega poročila jaz lahko povem,
da je prejšnji teden prišel bančni izpisek in da je stanje na
računu 4200 eurov, drugega denarja pa itak nimamo. Tako da točno
vemo koliko je v blagajni. Sicer imamo nekaj računov še za
poravnati ampak toliko je bilo. Z novim letom to se pravi 13 in
12. Januarjem smo imeli pa 3.740 eur na žiro računu.
Jani Šivc:
Še kakšno vprašanje......? Nobene roke torej. Sedaj
pa vas spoštovane rejke in rejci naprošam, da z dvigom rok
potrdimo poročila za preteklo sezono. Seje kdo vzdržal proti
...nihče. Hvala lepa. Ugotavljam da so poročila za 2009 sprejeta.
Še za nekaj glasovanj vas bomo prosili in sicer kot ste že prej
slišali
našo
tajnico
je
zaključila
delovanje
v
smislu
blagajničarke članica Milena Tretjak. Upravni odbor pa je poiskal
ustrezno zamenjavo in danes vas naprošam da sprejmete novo
blagajničarko in to je Zinka Lunka. Gospa Zinka prosim če
vstanete aha čisto tamle na koncu se že
pripravlja za
delo....aplavz. Takole in še ene volitve bi imeli razrešnico
dosedanjemu članu nadzornega odbora gospodu Boštjanu Koscu in
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pa potrditev novega člana Damjan Gerkeš.
Damjan prosim če
vstanete.... Hvala lepa. Spoštovane rejke in rejci prosim da z
dvigom rok potrdite nova dva člana. Za blagajničarko Zinko Lunka
in za člana nadzornega odbora Damjana Gerkeša. Se je kdo vzdržal
je kdo proti ...nihče. Hvala lepa. Ugotavljam da sta oba člana
100% sprejeta in potrjena. Najlepša hvala.
Takole sedaj pa smo že pri točki, ki jo vsakič namenimo
spoštovanim gostom , ki so povabljeni na občni zbor. Kot prvega
bi ga k besedi pozval našega gostitelja podžupana občine Trebnje
gospoda Jožeta Povšiča. Gospod podžupan izvolite.
JOŽE PAVŠIČ: Lepo pozdravljeni! V imenu občine Trebnje vas vse
skupaj lepo pozdravljam, iskrene čestitke vodstvu, članom, da se
ukvarjate z rejo tako plemenitih živali kot so konji. V naši
občini kjer ste se odločili imeti občni zbor živi 14.600 ljudi,
kar pa se tiče površine občine Trebnje imamo poleg večjih naselij
kot je mesto Trebnje Mirna in še nekaj večjih krajev. Veliko
kmetijskih vinogradniških površin tudi vinogradi, no in na teh
kmetijskih površinah tudi v naši občini rejci redijo in gojijo
konje. Poleg tega, da so posamezni rejvi konj je v občini Trebnje
organiziranih tudi nekaj konjerejskih društev, konjerejsko
društvo Trebnje, konjeniško društvo temeniške doline, močna je
domačija Gorc, kot ste danes že slišali o njej, in jih tudi
verjetno poznate, saj so dosegli svojimi konji na raznoraznih
prireditvah in tekmovanjih, kar lepe rezultate. Potem je tu tudi
domačija Marn, ki se ukvarja s toplokrvnimi konji, toplokrvne
pasme, tako da imamo kar pisan izbor v naši občini teh konj. No,
ti konji nastopajo na raznoraznih tekmovanjih tudi znotraj občine
Trebnje, potem vsako leto nastopajo v tako imenovani povorki
Trebanjskega koša, to je praznik občine Trebnje in Trebanjski koš
ki traja od dva do tri dni vsako leto. Potem bi vas tudi obvestil
da konjeniško društvo Temeniške doline prireja tudi neke vrste
viteško alko, vendar namesto tistega železnega križca, imajo kar
kranjsko klobaso, ki tudi ni tako slaba ko jo ujamejo. Na koncu
bi vam še povedal to da v občini Trebnje da tudi do teh društev
in rejcev nekako gojimo spoštljiv odnos in tudi društvom
simbolično pomagamo. Tako, da skupaj s konjerejo bi radi ohranili
tako kot po drugih občinah ohranili obdelano kulturno krajino,
kot se temu reče, to pomeni, da travniki ne bi bili zaraščeni,
ampak da bi ohranjali to kulturno krajino tako kot so naši
predniki in da to seno to krmo otavo pokrmimo tem plemenitim
živalim kot so konji in s tem tudi to kulturno krajino ohranimo.
Hvala in da bi se še naprej lepo počutili v mestu Trebnje in v
tej restavraciji tukaj in v občini Trebnje. Hvala lepa.
VODI Jani Šivc: Najlepša hvala našemu gostitelju in podžupanu
občine Trebnje gospodu Jožetu Pavšiču. Gospod Jože prav gotovo
bomo v vaše konce še prišli, saj ste zelo gostoljubni in tudi
pokrajina nas obdaja in tale amfiteater v katerem smo je res
vrhunski. Naslednji ki bi ga k besedi pozval gospod Danilo
Potokar.
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Danilo Potokar: Spoštovane rejke, spoštovani rejci, cenjeni
gostje, gospe in gospodje. Dovolite mi da vas prav lepo pozdravim
v
imeni
Kmetijsko
gozdarske
zbornice
Slovenije
v
imenu
predsednika zbornice gospoda Cirila Smrkolja in pa seveda tudi v
mojem lastnem imenu. Na začetku bi se vam zahvalil za povabilo na
ta občni zbor in seveda temu občnemu zboru zaželel, da uspešno
dokonča današnje delo. Istočasno bi vam želel čestitati za tako
veliko udeležbo kar nedvomno dokazuje da se rejci in zavedajo
pomena povezovanja pri reševanju vaših skupnih problemov. Pri tem
pomenu združevanja in povezovanja vam želimo pomagati tudi v KGZ
in sicer na način, da bi preko komisije za konjerejo, ki bi jo
sestavljal
predstavniki
rejskih
organizacij
zastopal
vaše
interese skupne interese konjerejcev napram ministrstvom in pa
vladi RS, in pa seveda da bi kar je za vas ne nazadnje velikega
pomena zagotovili za vaše delovanje tudi kakšna finančna
sredstva. Mislim da je potrebno poudariti vedno da je zakon o
živinoreji priznanim rejskim organizacija velika pooblastila in
veliko odgovornost. Ni pa jim zagotovila načina financiranja.
Dokler to financiranje ne bo sistemsko rešeno tudi ne moremo
pričakovati velikega razvoja posameznih živinorejskih panog, saj
so ravno rejske organizacije nosilke tega razvoja. V zbornici si
že ves čas mandata tega ministra prizadevamo da bi preko sveta za
živinorejo ki je posvetovalni organ ministra na področju
živinoreje zagotovili neko sistemsko financiranje. S strani
ministrstva nam nekaj časa niso želeli prisluhniti so se bolj
izgovarjali, da nimajo zakonskih podlag. Potem so nam predlagali,
da bi mogoče preko javnih razpisov zagotovili poseben razpis, ki
bi bil namenjen delovanju rejskih organizacij, vendar tudi to po
našem mnenju ni zadostna rešitev. Zavedati se moramo, da za vsak
razpis moramo imeti likvidna finančna sredstva in šele potem ko
vi končate leto, ko kandidirate na razpisu in dobite del stroškov
povrnjenih. Ker rejske organizacije razen članarine nimajo teh
sredstev še vedno vztrajamo, da je treba nekje sistemsko rešiti
to financiranje na podlagi programa dela in seveda tudi ob vsaki
izvedbi akcije,
ki jo rejska organizacija izvede, da lahko v
zelo kratkem času pričakuje da dobi povrnjen ta finančni del.
Želel bi vam tudi čestitati za to prehojeno pot prvo petletno
obdobje priznanih rejskih organizacij in pa seveda zaželeti, da
tudi v prihodnje uspešno nadaljujete svoje delo in pa seveda
povedat da so vam prostori in pa pomoč KGZS če boste potrebovali
kakršnokoli pomoč, da smo vam vedno na voljo. Hvala lepa.
Vodi Jani Šivc: Najlepša hvala gospodu Danilu Potokarju iz KGZS.
Naslednji ki bi ga k besedi povabil je Anton Simonišek,
predsednik združenja rejcev konj pasme Posavec, kar izvoli..
Anton Simonišek:
Lep pozdrav v imenu združenja rejcev konj
pasme Posavec in v mojem imenu. Trenutno je v združenju
včlanjenih 240 članov, redimo preko 1000 konj pasme Posavec. Več
kot polovica te populacije predstavljajo plemenske kobile ostalo
so plemenski žrebci, mladi konji in žrebeta. Leto ki je za nami
23

smo uspešno realizirali vse naloge za leto 2010 smo si zastavili
podobne cilje od sprejema žrebic v rodovnik do izvajanja testa
delovne sposobnosti za plemenske žrebce in kobile. V Septembru
želimo bomo organizirali tekmovanje kmečkih dvovpreg za vse pasme
na hipodromu Brege pri Krškem. S tem želimo pokazati širši
javnosti, da hladnokrvni konji niso samo za meso, ampak jih lahko
uporabljamo
tudi
pod
sedlom
ali
v
vpregi.
Vaši
rejski
organizaciji želim uspešno delo in računam na dobro sodelovanje
še naprej. Hvala lepa.
Vodi Jani Šivc: Hvala lepa gospodu Antonu Simonišku predsedniku
združenja konj pasme Posavec. Naslednji ki bi ga k besedi povabil
je gospod magister Stane Bergant, predsednik združenja rejcev
konj pasme Haflinger.
Stane Bergant: Tako lep dober dan v imenu združenja rejcev konj
pasme Haflinger. Mi se sedaj že kar precej dobro poznamo, tako da
ne bom posebej govoril o naše združenju, toliko nas je kolikor
nas je bilo pretekla leta. Mogoče bi pa nekaj povedal o delovanju
tega koordinacijskega odbora, ki ga imamo te tri rejske
organizacije. To sodelovanje pripomore k uspešnejšemu delovanju,
čeprav seveda nismo čisto zadovoljni. Jaz mislim da tako kot je
sedaj
postavljena
zakonodaja
v
Sloveniji
približno
prav
organizirani,
priznana
rejska
organizacija,
njeno
osnovno
poslanstvo je da se zavzema za svojo pasmo, da razvija svojo
pasmo v smeri nekih idealnih rejskih ciljev. Da postavlja te
rejske cilje, da izvaja ta rejski program in fokusira vse svoje
delovanje na razvoj pasme. To se pravi vizavi nekih konjeniških
društev ali kaj takega, kjer so znotraj lahko različne pasme kjer
je v ospredju bolj konjeniško udejstvovanje, smo mi fokusirani na
bolj na produkcijo, selekcijo in tako naprej, skratka na razvoj
te pasme. Seveda je pa cel kup teh nalog, čeprav vsi vemo, da smo
konjerejci tudi malo čustveno vezani na svoje živali in da nam
ekonomika ni vedno glavni cilj, pa kljub temu jaz mislim da je
tudi ekonomika reje pomembna za razvoj pasme, zato imamo čisto
skupne cilje in te tri pasme ki približno sodimo v to bom rekel
tradicionalno kmečko rejo si prizadevam,tudi da bi na področju
ekonomike
dvignili
motivacijo
za
rejo
konj.
No
in,
ta
koordinacijski odbor skušamo uskladiti poglede do teh instituciji
do ministrstva in kot je bilo danes že rečeno. Do vsakega novega
ministra probamo priti imamo pa tudi malo smole ko smo bili pri
Lukačičevi smo se marsikaj dobrega zmenili, pa je potem kmalu
odstopila. Bili smo tudi pri Jarcu pa je bilo kmalu konec
mandata, pa še eno smolo smo imeli Krek nam je že veliko stvari
naredil, pa predlagal pa smo se zmenili pa je potem zbolel, potem
je zbolel to je bil državni sekretar. No sedaj pa imamo spet eno
nivo okopano pri ta novemu ministru, 13. Januarja smo bili pri
Pogačniku kar dober vtis smo prinesli s tega sestanka, odgovor
pismen je potem že malo slabši moram reči, cel kup obljub ampak
bomo nad temi obljubami bedeli, vendar imamo pa sedaj spet en
strah, čeprav imamo lahko zelo različno mnenje. Ob tem ministru
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pa sedaj vidim da bi nam narobe hodil, če bi ga sedja zgubili, da
bi vsaj še par mesecev še bil da tiste stvari za katere smo se
zmenili nekako naprej peljali. Potem to kar je bilo danes že
rečeno mi imamo en dober argument, kar se tiče rejskih
organizacij mi nekako vidimo kako ta stvar funkcionira v tujini.
Nekateri imamo preko tega svetovnega združenja pri Haflingerjih
je to možno precej dober vpogled v to svetovno sceno kako
funkcionirajo združenja po svetu. Tam je včlanjenih 22 rejskih
organizacij iz celega sveta in mi smo enakopravni član in potem
lahko vidimo kako te stvari funkcionirajo drugod. Po eni strani
pa tudi vidimo kako druge države podpirajo konjerejo in kot je
bilo že s strani vašega predsednika omenjeno. Na koroškem je ta
podpora izrazito dobra in drastično drugačna kot v Sloveniji.
Recimo če je v Sloveniji 89 euro za kobilo je tam 210 eur, potem
mislim da je pozabil predsednik omeniti je še 350 euro za odkup
žrebičk, pa še vsak konj ki gre na planino je deležen podpore 110
euro, to se pravi če gre na visokogorski pašnik tako da tam tudi
ta pašna skupnost dobi denar.
No to kar se sredstev tiče zdaj
nekaj obljub je bilo mi bomo poskušali nad temi obljubami bedeti,
če bo pa minister drug bomo pa spet čist z novega začeli. Obupal
pa ne bomo. No, kar se tiče sodelovanja z VURSOM
je tudi bilo
danes že rečeno je kar en velik uspeh v leto dve nazaj da se je
pregled na IAK spremenil iz trem mesecev na eno leto. Lansko leto
kolikor ste zasledovali v kmečkem glasu, so bile spet težnje
posebej Veterinarske zbornice, da bi šli nazaj na tri mesece.
Seveda to je en tak zagotovljen zaslužek ane, če se v pravilnik
napiše, da je treba vsake tri mesece, potem je zagotovljen nek
jasen denar. Tukaj smo napisali ostro protestno pismo in potem
mislim, da imamo sedaj kar dosti jasna zagotovila, da se tega ne
bo vrnilo nazaj na tri mesece. Smo pa tudi zelo vztrajni, da bi
ostale tri preglede ki so za žrebce da bi jih zmanjšali, ker vemo
da se sedaj CEM ne pojavlja več in verjetno bi bilo pametno, da
se prilagodi ta bom rekel vzorčenje na te bolezni tudi pojavnosti
te bolezni. Toliko v glavnem jaz mislim, da boste še kaj prebrali
slišali bi pa še opozoril na tole kar je že bilo danes tudi
rečeno. Letos se nam izteka petletno obdobje izvajanja rejskega
programa. Do konca Junija je potrebno vložiti novo vlogo tako kot
je bila pred petimi leti. Skratka nič ni tistega dela kar smo ga
do sedaj naredili upoštevanega. (ima dobre in pa slabe strani)
Skratka mi moramo sedja oddati popolnoma novo vlogo po zakonu o
živinoreji. Tako to je tudi dobra stran tega da sedaj lahko
prevetrimo naše rejske programe in vložimo nekoliko modificirane
programe ki bodo vodili oz. omogočale še hitrejši rejske
napredek. Tako da sedajle imajo vodstva vseh rejskih organizacij
zelo zahtevno vlogo da te vloge pripravijo. Ne pozabiti, da je
sestavni del so nove izjave o vključitvi živali v rejski program
skratka te izjave ki smo jih v preteklih letih podpisovali ne
veljajo več. Treba je nove izjave o vključitvi živali v rejski
program, ker organizacija z vlogo oz. kopije teh izjav vložiti na
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ministrstvo. Skratka mislim da, gremo počasi po poti rejskih
organizacij kot so jih poznali na zahodu 100let in mislim da
počasi dohitevamo tudi konjerejsko razvite države. Hvala lepa.
Vodi Jani Šivc: Hvala lepa magistru Stanetu Bergantu predsedniku
združenja rejcev pasme Haflinger. K besedi bi povabil tudi
predsednika lokalnega konjerejskega društva iz Trebnjega Franca
Kužnika. Franci če si z nami...prosim.
Franci Kužnik: Hvala za besedo, ravno včeraj smo imeli pri nas
tudi občni zbor. Izvolili smo novega predsednika to sem jaz
Franci Kužnik. Naloge so začrtane, zahvali bi se tudi združenju
da je izbral lokacijo za izvedbo občnega zbora na našem koncu
Slovenije. Upam in želim da bi se to še velikokrat ponovilo in
mogoče bi tudi kakšno tekmovanje da ne bi bilo vedno na Igu na
Vrbljenu, da bi bilo tudi tukaj na tem koncu Dolenjske mogoče kaj
organizirano. Skratka želeli bi tudi da bi bolj sodelovali na
lokalnem nivoju združenja in upam da nam bodo tudi z izkušnjami
ki jih imajo služile tudi nam. Hvala.
Vodi Jani Šivc: Najlepša hvala Franci, za te spodbudne besede in
seveda velja prav gotovo apel Franca Kužnika novega predsednika
Trebanjske konjenice oz. konjeniškega društva za sodelovanje tudi
z drugimi in pa seveda tudi z združenjem vseh treh pasem. Še
nekoga bi rad povabil k besedi magistra Janeza Rusa, ki nam bo
nekaj več povedal o čipiranju in označevanju.
Janez Rus: No vsi vemo da smo začeli v lanskem letu označevati
živali nekoliko drugače kot smo jih označevali do sedaj. Nekaj
informacij imate zlasti tisti ki ste imeli žrebeta na vzrejnih
pregledih s tem označene konje. Gre da se pri nas od lanskega
Julija izvaja evropska uredba o identifikaciji in registraciji
kopitarjev. Po tej uredbi je seveda prišlo do določenih novosti
od katerih so seveda nekatere pomembne tudi za nas. Torej
predpisi, ki so odslej od leta 2004 kot veste tudi pri nas že
urejali identifikacijo in registracijo. V skladu s katerimi je
bila označitev živali obvezna v osnovi niso dosti spremenjeni kar
je za nas pomembno je, da je prišlo do obvezne označitve s
mikročipi. Te mikročipe apliciramo v vrat konjem. Ob tem pa
seveda je prišlo še do nekaterih sprememb glede dokumentacije, ki
jo ob označitvi konj izdajamo in pa tudi vodenju evidenc. Glavne
spremembe tale ki smo jo omenili. Registracija v registru
kopitarjev je nekaj kar v Sloveniji ne glede da na nivoju
evropske unije doslej ni bilo predpisano. Delamo že od leta 2004.
Tako
da
velika
novost
to
ni.
Tudi
to
da
konja
mora
identifikacijski dokument spremljati v premikih razen v primeru
določenih izjem ki si jih bomo ogledali kasneje. Tudi to ni
novost. Večji poudarek je na odgovornosti lastnika oz. imetnika
živali za označitev posameznih živali in ob tem seveda kot boste
videli je pomembno vedeti to da je z uredbo vlade RS za opustitev
izvajanja označitve predpisana tudi kazen. Tako za rejce kot tudi
tiste, ki izvajamo identifikacijo in registracijo vseh, skratka
zadeva postaja bolj bi rekel resna kot je bila doslej. Te kazni
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kot boste videli so razmeroma visoke da ne bi bilo bi rekel
pametno opuščati označitev živali. To kar ste videli da se
določila Evrope širijo tudi na nekatere eksotične vrste
kopitarjev seveda za nas ni pomembno. Ker za enkrat nimamo rejcev
zeber ali pa pol oslov v Sloveniji, razen tistega kar je v
živalskem vrtu. Kdo izdaja identifikacijske dokumente. tukaj ni
bistvenih sprememb za konje pasme Lipicanec v lasti članov
združenja rejcev Lipicancev je to kobilarna Lipica. Kot rejska
organizacija in druga priznana organizacija v konjereji za vse
ostale pasme konje in pa konje ki niso vpisani v rodovniške
knjige. Kopitarji za rejo in rabo rečemo konjem in tudi oslom je
seveda organizacija ki izvaja označitev Veterinarska fakulteta.
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6. IDENTIFIKACIJA KOPITARJEV

Kaj novi predpisi pomenijo za lastnike kopitarjev?
•

Predpisi, ki so doslej urejali identifikacijo kopitarjev, so določali, da mora lastnik
vse kopitarje identificirati in pridobiti identifikacijske dokumente. Novi predpisi,
ki so pričeli veljati v letu 2009, pa v identifikacijo kopitarjev uvajajo obvezno
čipiranje, tako za žrebeta kot za odrasle kopitarje, ki še niso identificirani. Če
kopitar ni identificiran oziroma če ob zdravljenju kopitarja identifikacijski
dokument (ID) ni na voljo in veterinar ne pozna namena uporabe živali (za
prehrano ljudi ali pa ne za prehrano ljudi), ga z nekaterimi zdravili ne sme
zdraviti.

Katere so glavne spremembe?
•
•
•
•
•

obvezno čipiranje žrebet in odraslih kopitarjev, ki doslej niso bili identificirani;
obvezna registracija v registru kopitarjev;
kopitarja mora ves čas spremljati ID (z nekaj izjemami, naštetimi v
nadaljevanju);
lastnik ali imetnik, ki ima kopitarja v oskrbi, mora zagotoviti, da je kopitar
pravilno identificiran;
razširitev pravila o identifikacijskih dokumentih na zebre in druge eksotične
kopitarje, ki prej niso bili zajeti.

Na katere živali se nanaša predpis?
•

Predpis se nanaša na konje, osle, mule, mezge in zebre.
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Kdo izdaja ID?
Za konje pasme lipicanski konj:
•
•
•
•
•
•

Kobilarna Lipica
Lipica 5, 6210 Sežana, SLOVENIJA
Kontaktna oseba: Irena Marc
Tel.: +386 5 7391 712
Faks: +386 5 7391 750
E-pošta: irena.marc@lipica.org

Za druge registrirane kopitarje ter
kopitarje za rejo in rabo (vključno s
križanci, osli, mulami, mezgi):
•
•
•
•
•
•
•

Veterinarska fakulteta Univerze v
Ljubljani
Inštitut za zdravstveno varstvo
kopitarjev
Cesta v Mestni log 47, 1000
Ljubljana, SLOVENIJA
Kontaktna oseba: Janez Rus
Tel.: +386 1 4779 384
Faks: +386 1 4779 388
E-pošta: janez.rus@vf.uni-lj.si

Kopitar je bil rojen pred 1. julijem 2009 in ima ID; ali ga je treba čipirati in
pridobiti nove dokumente?
•
•

Identifikacijski dokumenti, izdani pred 1. julijem 2009 v skladu s tedaj
veljavnimi predpisi, bodo ostali v veljavi. Takega kopitarja ni treba čipirati, niti
zaprositi za izdajo novega ID.
Vsekakor pa je takega kopitarja na željo lastnika možno čipirati.

Konj ima potrdilo o identifikaciji (PI); ali ga je treba čipirati in pridobiti
nove dokumente?
•
•

Za kopitarje, ki imajo PI izdan pred 1. julijem 2009, je PI veljaven identifikacijski
dokument. Kopitarja ni potrebno čipirati, niti zaprositi za izdajo novega ID.
Vsekakor je takega kopitarja na željo lastnika možno čipirati. Izdaja novega ID
je priporočljiva za kopitarje, ki jih imetniki nameravajo rediti še dalj časa ali
kobile uporabljati za pleme.
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Kako dobim ID za kopitarja, rojenega po 1. juliju 2009?

•
•
•

Lastniki oziroma imetniki kopitarjev morajo pridobiti ID za vse kopitarje (konje,
osle, mule, mezge in druge kopitarje), ki jih redijo oziroma so zanje odgovorni.
Kaj je potrebno:
Praviloma v 28. dneh po rojstvu kopitarja oziroma najkasneje 90 dni pred
iztekom roka za identifikacijo kopitarja, lastnik oziroma imetnik vloži pri
izdajatelju (glej vprašanje 4) zahtevek za izdajo ID na obrazcu Poročilo o
žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile. V primeru, da lastnik
tega dokumenta nima, lahko kopitarja prijavi pisno z navedbo vrste, starosti,
spola kopitarja in svojih podatkov.

•

Izdajatelj bo napotil preglednika, da kopitarju vstavi čip (transponder) ter izdela
identifikacijski zapisnik o pregledu.

•

Izdajatelj bo v prepisanih rokih:
• za kopitarje rojene pred 01.07 do 31.12.
• za kopitarje rojene po 01.07 v 6 mesecih od dneva rojstva, če je
vloga oddana pravočasno
kopitarja vpisal v centralni register kopitarjev ter izdal ID.

•

Kaj se zgodi, če imetnik zamudi rok za vlogo za identifikacijo kopitarja?
•

Za lastnike oziroma imetnike kopitarjev, ki opustijo prijavo živali za označitev,
so predpisane kazni. Kadar je zamujen tudi rok 31. december v letu rojstva
kopitarja oziroma starost šest mesecev (glej prejšnjo točko), kopitar ni
upravičen do statusa živali, ki je namenjena za prehrano ljudi.
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Kako se kopitar čipira?
•

Čip (transponder) se vstavi podkožno v vrat na levi strani. Čip sme kopitarju
vstaviti le veterinar, ki je usposobljen za preglednika kopitarjev. Po vstavitvi
čipa preglednik na skici, ki je sestavni del Zapisnika o identifikacijskem
pregledu in bo natisnjena v izdanem ID, označi mesto vstavitve čipa ter na
obrazec nalepi nalepko s kodo, ki jo vsebuje čip. Preglednik je pred vstavitvijo
čipa dolžan preveriti, če je kopitar že bil čipiran; če najde znake, ki nakazujejo,
da je čip že vstavljen, ali pa da je bil odstranjen, mora čipiranje kopitarja
zavrniti. Izdajatelj za takega kopitarja izda nadomestni ID.

•

Uporabljajo se čipi, ki so skladni s standardom ISO 11784 in tehnologijo HDX
ali FDX-B in vsebujejo oznako države 705.

Kdaj mora imeti imetnik pri sebi ID?
Ves čas - z naslednjimi izjemami:
•
•
•
•
•
•

ko je kopitar v hlevljen ali na pašniku, ID pa je mogoče prinesti takoj oziroma v
kratkem času;
v začasnih premikih, ko se kopitar nahaja v bližini gospodarstva, in je ID
mogoče predložiti v roku treh ur;
ob premiku na poletno pašo in z nje, pri čemer je ID mogoče predložiti na
gospodarstvu odhoda;
ne odstavljene živali ob materi ali nadomestni materi;
kadar živali sodelujejo na treningu ali preskusu konjeniškega tekmovanja ali
dogodka, pri čemer morajo zapustiti kraj tekmovanja ali dogodka;
med premikom ali prevozom, ki je nujen za kopitarje, na primer v primeru
poškodbe.
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Kaj je potrebno storiti ob prodaji ali nakupu kopitarja?
•

•

spremembi lastništva kopitarja kupec izpolni obrazec Prijava spremembe
lastništva, ki ga morata podpisati prodajalec in kupec in ga pošlje skupaj z ID
izdajatelju ID najkasneje v 30 dneh po spremembi lastništva. Če je izdajatelj
izven RS, se prijava spremembe lastništva in ID pošlje kontaktni točki na
naslov:
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Inštitut za zdravstveno varstvo kopitarjev
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Kontaktna oseba: Janez Rus
Izdajatelj najkasneje v desetih delovnih dneh po prejemu ID dopolni s podatki o
novem lastniku in mu ID vrne. Če izdajatelj ID zadržuje več kot pet delovnih dni,
izda Potrdilo o začasnem odvzemu ID, s katerim lahko lastnik oziroma imetnik
kopitarja v nujnih primerih premika.

Na kaj je treba biti pozoren in kaj je treba storiti ob nakupu kopitarja?
•
•

Ne kupujte kopitarja brez ID. Pred nakupom natančno preglejte ID: preglejte
opis in oris kopitarja in ju primerjajte z zunanjostjo živali.
Kopitarji, ki so čipirani, so lahko tudi brez opisa in orisa v ID: pri taki živali je
edina možnost ta, da odčitamo čip, s katerim je označen kopitar; čitalce čipov
imajo veterinarji pregledniki.

•

Posebno pozornost naj kupec nameni oddelku IX v ID, kjer je navedena
informacija glede uporabe zdravil in izjava o namenu uporabe kopitarja (ali je
kopitar namenjen za zakol za prehrano ljudi).

•

Če kopitar ni namenjen za prehrano ljudi, ga lastnik ne bo mogel oddati v
klavnico za zakol za prehrano ljudi. Ta status je nepovraten in ga ni
mogoče spremeniti nazaj v status živali, namenjene za prehrano ljudi.

•

Ob nakupu živali je zelo priporočljivo, da kupec in prodajalec skleneta kupoprodajno
pogodbo, s katero zaščitita svoje interese. S to pogodbo novi lastnik dokazuje
lastništvo živali. Za potrebe spremembe lastništva v centralnem registru kopitarjev
morata izpolniti obrazec Prijava spremembe lastništva, ki ga morata podpisati
prodajalec in kupec.

•

Po nakupu mora kupec najkasneje v 30 dneh ID in izpolnjen obrazec Prijava
spremembe lastništva predložiti izdajatelju, da vanj vnese podatke o lastništvu.
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Ali je pred prodajo kopitarja potreben ID ?
•
•
•
•

Da!
Vsak kopitar mora imeti veljaven identifikacijski dokument.
Ob prodaji je treba izpolniti obrazec Prijava spremembe lastništva, ki ga
morata podpisati prodajalec in kupec, priporočljivo pa je, da prodajalec in
kupec skleneta tudi kupoprodajno pogodbo.
Identifikacijski dokument mora prodajalec ob času prodaje predati kupcu,
ta pa ga mora najkasneje v 30 dneh predložiti izdajatelju.

Kopitarja želim oddati v klavnico. Kopitar je rojen po 1. juliju 2009. Kaj
moram storiti?
Kopitarji, ki gredo v klavnico v Sloveniji, morajo izpolnjevati enega od naslednjih
pogojev:

•
•
•

so čipirani, imajo ID in so namenjeni za prehrano ljudi (v oddelku IX niso označeni
kot kopitarji, ki niso namenjeni za zakol za prehrano ljudi)
ali
so mlajši od 12 mesecev, rojeni v Sloveniji, so čipirani, imajo Potrdilo o označitvi in
so vpisani v centralni register kopitarjev (15(2) člen Uredbe 504/2008);
Klavnici morate ob oddaji živali predložiti ID ali Potrdilo o označitvi in izjavo o
prehranski varnosti za živali namenjene v zakol.

Kopitarja, rojenega pred 1. julijem 2009, želim oddati v klavnico. Kaj
moram storiti?
Kopitarji, ki gredo v klavnico v Sloveniji, morajo izpolnjevati enega od naslednjih
pogojev:
• imajo PI ali ID (identificirani so v skladu z odločbama 93/632 ali 2000/68);
• izjemoma v nujnih primerih zadostuje če so čipirani in imajo kopijo zahtevka za
izdajo ID, iz katerega je razvidno, da je bil zahtevek oddan pred 31.
decembrom 2009.
• Klavnici morate ob oddaji živali predložiti veljaven identifikacijski dokument (ID
ali PI) ali kopijo zahtevka za izdajo ID in izjavo o prehranski varnosti za živali
namenjene za zakol.

33

Kupujem kopitarja iz države, ki je članica EU. Kaj moram storiti?
•
•

•

Ob nakupu kopitarja v drugi državi članici EU mora kupec predložiti ID
organizaciji, ki ga je izdala, skupaj z vsemi podatki o novem lastniku, zaradi
spremembe lastništva.
V kolikor se sprememba lastništva ne uredi v državi članici, ki je ID izdala, je to
treba urediti v Sloveniji. V tem primeru novi lastnik (ali po njegovem pooblastilu
imetnik) ID in podatke o nakupu (datum nakupa, podatki o novem lastniku)
predloži kontaktni točki (VF), ta pa podatke zavede v centralni register
kopitarjev ter jih posreduje izdajatelju ID.
Če kontaktna točka ID zadržuje več kot pet delovnih dni, lastniku izda Potrdilo o
začasnem odvzemu ID.

Želim za stalno uvoziti kopitarja iz države, ki ni članica EU. Kaj moram
storiti?
•

Najkasneje v 30 dneh po uvozu kopitarja (končanem carinskem postopku)
morate spremne dokumente kopitarja predložiti izdajatelju v Republiki Sloveniji
in vložiti zahtevek za identifikacijski dokument ali za vpis obstoječega
dokumenta v centralni register kopitarjev.

Želim začasno uvoziti kopitarja iz države, ki ni članica EU. Kaj moram
storiti?
•

Kopitarje, ki ostanejo v Sloveniji manj kot 30 dni, morajo spremljati ustrezni
veterinarski dokumenti za začasen vnos v EU. Takšnega kopitarja ni treba
vpisati v centralni register kopitarjev in mu izdati ID, razen v primeru, če se
kopitar premakne v drugo državo članico EU.
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Kopitarja želim izvoziti. Ali ga mora spremljati ID?
•

Da, poleg drugih veterinarskih dokumentov (npr. veterinarsko spričevalo), ki jih
zahteva zadevna država, ki ni članica EU.

Kakšen je namen oddelka IX v ID?
•

V oddelku IX se lahko lastnik ob izdaji ID odloči, da kopitar nikoli ne bo
namenjen za prehrano ljudi in to potrdi s podpisom v identifikacijskem zapisniku
in v delu II oddelka IX ID, ko je ta izdan. Zavedati pa se mora, da je ta status
nepovraten, in ga ne on ne morebitni prihodnji lastniki ne bodo mogli spremeniti
nazaj v status kopitarja, ki je namenjen za zakol za prehrano ljudi. Takega
kopitarja ne bo mogoče oddati v klavnico za zakol za prehrano ljudi.

•

Kadar se lastnik kopitarja odloči, da bo kopitar namenjen za prehrano ljudi, to
določi s podpisom v identifikacijskem zapisniku, ob izdaji ID pa se oddelek IX
pusti prazen (kar pomeni, da ima kopitar status živali, ki je lahko namenjena za
prehrano ljudi). Seveda pa ima on ali pa katerikoli od naslednjih lastnikov tudi
možnost, da kadarkoli ta status spremeni v status živali, ki ni namenjena za
zakol za prehrano ljudi. To stori tako, da v ID izpolni del II oddelka IX in ga
podpiše ter to sporoči izdajatelju ID.

•

Če del II oddelka IX ni izpolnjen in je torej kopitar namenjen za prehrano ljudi,
mora veterinar vse posege pri živali vpisati v dnevnik veterinarskih posegov,
uporabo določenih zdravil pa vpisati tudi v del III oddelka IX ID.

•

Kadar veterinar zdravi kopitarja z določenimi zdravili, ki vsebujejo substance,
katere niso dovoljene za zdravljenje kopitarjev, namenjenih za prehrano ljudi,
mora ta veterinar obvezno v delu II oddelka IX žival označiti kot »ni namenjena
za prehrano ljudi«, to potrditi s svojim podpisom. Podatke o spremembi
statusa kopitarja mora imetnik posredovati izdajatelju ID v Sloveniji, ali v
primeru, da je izdajatelj v drugi državi članici, kontaktni točki (VF). V primeru,
da se lastnik odloči za takšno zdravljenje, kopitar ni več primeren za zakol za
prehrano ljudi.

•

Nazadnje je seveda treba povedati še to, da kopitarja ne bo nujno zaklati za
prehrano ljudi, tudi če ima status živali, namenjene za prehrano ljudi; to
pomeni, da lahko lastnik ob času, ko žival obnemore ali se hudo poškoduje,
izbira med zakolom in evtanazijo.

•

Če imate vprašanja glede zakola živali za prehrano ljudi ali zdravljenja
kopitarja, se posvetujte z veterinarjem.
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Lahko veterinar zdravi kopitarja, ki ga ne spremlja ID?
•
•

Kadar v nujnih primerih ID ni na voljo in veterinar ne more preveriti, ali je kopitar
namenjen za prehrano ljudi ali ne, sme pri zdravljenju uporabiti le snovi,
primerne za kopitarje, ki so namenjeni za prehrano ljudi.
Veterinar mora ob zdravljenju z veterinarskimi zdravili imeti dostop do ID. Če
zdravi kopitarja z zdravili, ki so prepovedana za uporabo pri klavnih živalih,
mora izpolniti in podpisati del II oddelka IX in s tem živali spremeniti status v »ni
namenjena za prehrano ljudi«.

Če prodam kopitarja, lahko novi lastnik spremeni izjavo glede uporabe
kopitarja za prehrano ljudi?
•
•
•

Ko je žival enkrat označena kot »ni namenjena za zakol za prehrano ljudi«
v delu II oddelka IX, poznejši lastnik tega ne more spremeniti.
Namen tega pravila je, da se zagotovi, da živali, ki so bile morda zdravljene z
zdravili, ki so prepovedana za uporabo pri živalih, ki so namenjene za zakol za
prehrano ljudi, ne vstopijo v prehransko verigo.
Če pa je žival označena kot »namenjena za zakol za prehrano ljudi«, lahko novi
lastnik kadarkoli ta status spremeni v status živali, ki ni namenjena za zakol za
prehrano ljudi. To stori tako, da v ID izpolni del II oddelka IX in ga podpiše ter to
sporoči izdajatelju ID.

Imam več kot en ID za mojega kopitarja - kaj naj naredim?

•
•

Oba (ali vse) identifikacijska/e dokumenta/e predložite izdajatelju. Le-ta bo
preveril, kateri je veljaven in v centralni register zabeležil veljavni ID,
neveljavnega pa uničil.
Izdajatelj ID bo pred dokončno odločitvijo o tem obvestil VURS.
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Izgubil sem ID čipiranega kopitarja - kaj naj storim?
•

Nemudoma morate pri izdajatelju, ki je izdal ID, zahtevati dvojnik. Vlogi morate
priložiti dokazilo oziroma izjavo o lastništvu živali, ki je overjena na upravni
enoti ali pri notarju. Izdajatelj bo pred izdajo dvojnika ID preveril identiteto živali.
V oddelku IX bo kopitarju dodelil status kopitarja, ki ni namenjen za zakol za
prehrano ljudi.

•

Pod določenimi pogoji lahko kopitar, ki ima v centralnem registru pred izgubo
ID določen status kopitarja za zakol za prehrano ljudi, ta status ponovno pridobi
a šele po 6 mesecih od opravljenega identifikacijskega pregleda .

•

Praviloma velja, da je identiteta nedvoumno ugotovljena, če se številka čipa, ki
se ugotovi pri ogledu živali ujema s številko, ki je zavedena v centralnem
registru, ali (ko gre za živali, ki jim je bil ID izdan pred 01.07.2009 in imajo v
centralnem registru zaveden natančen opis in oris) po preverjanju dlačnih in
drugih znamenj.

Izgubil sem ID kopitarja, ki ni čipiran, oziroma identitete ni mogoče
nedvoumno ugotoviti.
•

Kadar identitete kopitarja ni mogoče nedvoumno ugotoviti, izdajatelj izda
NADOMESTNI ID in kopitarju v oddelku IX dodeli status živali, ki ni namenjena
zakolu za prehrano ljudi.

ID se je poškodoval, a vsebina je v celoti berljiva. Ali moram zaprositi za
dvojnik? Kako je s prehranskim statusom živali?
•

Kadar se ID čipiranega kopitarja ni dejansko izgubil in je vsebina v celoti
berljiva, a je tako poškodovan, da ga je treba zamenjati, lastnik oziroma imetnik
izdajatelju predloži poškodovan ID in vloži zahtevek za ponovno izdajo ID.
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Izgubil sem ID čipiranega kopitarja, ki je bil izdan v državi, ki je članica
EU. Kaj moram storiti?
•

Dvojnik ID zahtevate prek kontaktne točke (VF). Le-ta bo navezala stik z
izvornim izdajateljem in skupaj z njim poskrbela za izdajo dvojnika oziroma, v
nekaterih okoliščinah (npr. izvorni izdajatelj več ne obstaja), izdala ID.

Izgubil sem identifikacijski dokument čipiranega kopitarja, ki je bil izdan v
državi, ki ni članica EU. Kaj moram storiti?

•

Dvojnik ID zahtevate prek kontaktne točke (VF). Le-ta bo navezala stik z
izvornim izdajateljem in skupaj z njim poskrbela za izdajo dvojnika oziroma, v
nekaterih okoliščinah (npr. izvorni izdajatelj več ne obstaja), izdala ID. V delu II
oddelka IX dvojnika se kopitar razvrsti med živali, ki niso namenjene za zakol
za prehrano ljudi.

Kakšne bodo posledice, če ne poskrbim za identifikacijo kopitarja?
•

•

Za kršitve določb predpisov o identifikaciji kopitarjev so predpisane sankcije.
Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 o izvajanju Direktiv
Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo
kopitarjev predvideva kazni v naslednjih primerih:
• opustitev prijave živali za označitev
• zloraba mikročipov ali dokumentacije
• opustitev prijave spremembe podatkov o lastniku, imetniku,
gospodarstvu ali prijave kopitarja v mednarodnem prometu
• opustitev prijave podatkov o prejemu zdravil pri klavnih kopitarjih
• zakol nepravilno identificiranega kopitarja.
Za fizične osebe znašajo zagrožene kazni od 120 do 500 EUR, za pravne
osebe pa od 1200 do 6000 EUR.

38

Kako posodobim (vnesem spremembe) ID, ki ga je izdala priznana
organizacija za izdajo v Evropski uniji?
•

Posodobitev se izvede preko kontaktne točke (VF). Le-ta bo po potrebi o
posodobitvi obvestila izvornega izdajatelja.

Organiziram tekmovanje; moram preveriti ID kopitarjev, ki se udeležujejo
tekmovanja?

Vedno!
•

Kopitarji, ki so bili identificirani v obdobju od 2004 do 31.06.2009 in označeni z
Identifikacijskimi dokumenti ID ali Potrdili o istovetnosti – PI po tedaj veljavnih
predpisih, so zadovoljivo označeni tudi v kontekstu določil Uredbe Komisije
504/2008 ES. Teh živali ni potrebno dodatno označevati s transponderji,
je pa aplikacija transponderja možna na zahtevo rejca.

•

Rejci živali, ki jim je bil izdan PI lahko ta dokument zamenjajo za novi ID

Ker gre za neobvezno – dodatno označitev, priporočamo, da se izvaja v
primerih,ko se na istem gospodarstvu označujejo še neoznačeni kopitarji,
razen kadar rejec vstavitev transponderja zahteva s posebnim naročilom.
Cena dodatne označitve s transponderjem:

DODATNO ČIPIRANJE

Cena z DDV

Material in delo preglednika

25,61

Vpis v CRK in dopolnitev ID

5,79

Prispevek
za
obnovo
javnih plemenjakov
SKUPAJ

fonda 4,34
35,74
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•

V ceni niso vračunani stroški prevoza – priporočamo vam, da jih v
primeru, ko dodatno označitev opravite spotoma, ob označevanju ostalih
živali, ne zaračunavate, kadar pa rejec vstavitev transponderja zahteva s
posebnim naročilom, naj se prevoz obračuna v celoti – glede na
dejansko prevoženo razdaljo.

•

Za vsako dodatno označitev bo VF izstavila preglednikom račun v
znesku 10,13 EVR

•

Za izdelavo zapisnika o označitvi se uporabljajo izključno tiskovine, ki so
dopolnjene v skladu z novo uredbo in vam jih še enkrat pošiljamo v
prilogi.
Na zapisnik je potrebno nalepiti 1 nalepko s črtno kodo in številko
transponderja, ki je bil vsajen kopitarju, vse preostale nalepke pa morate
priložiti izdelanemu zapisniku ki nam ga pošljete.

•

•
•

Prijava za označitev:
Ponovno opozarjamo, da Imetniki lahko tako kot doslej, prijavijo živali za
označitev le na našem naslovu, naša pisarna pa o prijavah za označitev
obvešča preglednike. Edina izjema so, kot doslej, neoznačene matere žrebet,
ki so bila prijavljena za označitev. Tak postopek je za vzpostavljanje in
vodenje registra kopitarjev nujen, zato vas prosimo, da ga tudi v prihodnje
dosledno upoštevate.

•

OZNAČITEV ŽREBETA NEOZNAČENE MATERE NI DOVOLJENA.

•

Ob označitvi je potrebno imetniku podrobno predstaviti in pojasniti pomen in
posledice izjave, ki je sestavni del zapisnika in jo imetnik tudi podpiše, še
posebej, ko se odloči, da žival bo namenjena klanju.

•

Na zahtevo imetnika se kopitarje za rejo in rabo lahko označi z vsaditvijo
transponderja in identifikacijskim dokumentom brez podrobnega opisa in orisa
živali (brez vpisa podatkov v alinejah 3(b) do (h) dela A oddelka I in točkah 12
do 18 orisa v delu B oddelka I identifikacijskega dokumenta).

•

Taka, poenostavljena označitev je cenejša kot označitev s podrobnim opisom
in orisom, vendar pa v primeru, da transponder iz kakršnega koli razloga ne
oddaja signala, ni več mogoče zanesljivo ugotoviti istovetnosti živali.
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•

V tem primeru se žival ponovno označi, vendar ne more biti več razvrščena
med živali primerne za prehrano ljudi. Rejcem zato priporočamo, da se, kljub
nekoliko večjim stroškom, odločijo za označitev s podrobnim opisom in orisom.

•

Če imetnik želi, da se za njegovo žival opravi tudi podroben opis in oris ga je
potrebno opozoriti, da je taka označitev dražja.

Izjava imetnika ob označitvi
•

Izjava imetnika na Identifikacijskem zapisniku mora biti vedno izpolnjena
korektno in v celoti.

•

Zapisnik o identifikacijskem pregledu kopitarja (glej prilogo) se izdela za vsako
označeno žival, tudi za žrebeta, ki se jim ne bo izdal ID.

Izjava:
1. Žival opisana v tem zapisniku po mojem najboljšem vedenju ni bila nikoli
označena z identifikacijskim dokumentom predpisanim z Direktivo Sveta
90/427/EGS in Odločbo Komisije 2000/68/ES ali Uredbo Komisije 504/2008 ES
(passport, ID,PI).
Rejca je potrebno opozoriti na morebitne posledice – odgovornost glede
gornje navedbe. Zavajanje oz. prikrivanje podatkov je kaznivo!
2. Spodaj navedena žival:
A) (1) ni namenjena klanju za človeško prehrano.
B) (1) je namenjena klanju za človeško prehrano in ni dobivala:
zdravil brez vednosti veterinarja, ki opravlja zdravljenja živali oziroma je
žival dobila zdravilo v skladu z navodilom veterinarja, ki je zdravilo izdal in
je datum dajanja zdravila vpisal v dnevnik zdravljenj;
krme z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno
ustreznost mesa in organov ter krme ali dodatkov krmi, s katero je krmljenje
teh živali prepovedano, oziroma, da do izdaje identifikacijskega dokumenta
predpisanega z Uredbo Komisije 504/2008 ES naštetih snovi, zaradi katerih
je prepovedan zakol živali, ne bo dobival/-a.
C)(1) bo v starosti manj kot 12 mesecev prepeljana neposredno z
gospodarstva, na katerem se je rodila, v klavnico v Republiki Sloveniji v
skladu s 15 členom Uredbe Komisije 504/2008 ES, zato ne želim, da se za
žival izda ID.
D) (1)
se na mojo zahtevo označi z vsaditvijo transponderja in
identifikacijskim dokumentom brez vpisa podatkov v alinejah 3(b) do (h)
dela A oddelka I in točkah 12 do 18 orisa v delu B oddelka I. Sprejemam
odgovornost za vse posledice morebitnih zapletov pri preverjanju in
potrditvi istovetnosti živali v primeru odpovedi vsajenega transponderja.
Obkroži / izpolni kot ustreza
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•

Glede izjav pod to točko je, očitno kar nekaj nejasnosti. Jasno je, da je lahko
izpolnjenih več izjav – le te se namreč dopolnjujejo ne pa izključujejo.

•

Če se rejec odloči , da žival ni namenjena klanju – obkroži se izjava A,
mora še vedno sprejeti odločitev glede podrobnega orisa – če se odloči za
označitev brez z vsaditvijo transponderja in identifikacijskim dokumentom brez
vpisa podatkov v alinejah 3(b) do (h) dela A oddelka I in točkah 12 do 18 orisa
v delu B oddelka I. se obkroži še izjava D.

Če se rejec odloči , da žival je namenjena klanju – obkroži se izjava B, mora, ko
gre za žrebeta, še vedno sprejeti odločitev glede izdaje ID, pri vseh konjih pa tudi
glede podrobnega orisa. Potrebno ga je informirati o vsebini izjave pod C in pod D in
mu prepustiti odločitev.
Če se rejec žrebeta odloči za označitev brez izdaje ID, se obkrožiti še izjava C, če
pa se rejec žrebeta odloči za označitev z izdajo ID se obkroži še izjava D.
•

Predvidevamo lahko, da bo precejšnje število žrebet označenih v skladu z
odločitvijo pod C še vedno prodanih za izvoz oziroma ne bodo zaklana do
dopolnjenega 12. meseca starosti in vsem tem bo potrebno izdati ID. Na to je
potrebno rejce vedno opozoriti.

Označevanje žrebet v letu rojstva oz. pred odstavitvijo
•

Ob prijavah za označitev žrebet v letu rojstva oz. pred odstavitvijo vas bomo
posebej opozorili na imetnike, ki za svoje živali niso oddali kompletnega
zahtevka za označitev – praviloma manjka potrdilo o pripustu.

•

V tem primeru potrdilo pripustu pridobite in priložite zapisniku.

•

Če žrebe, za katerega se izvaja postopek ni potomec/potomka priznanega
plemenjaka in rejec nima potrdila o pripustu, pa mora izpolniti in podpisati
Izjavo rejca – lastnika živali o pripustu.

•

V tem primeru priložite zapisniku Izjavo rejca o pripustu.
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Zaračunavanje storitve
•
•

•
•

Posamezni imetniki konj so opozorili, da nekateri pregledniki predrago
zaračunavajo označitev.
Opozarjamo, da so pregledniki dolžni opraviti označitev po cenah, ki so bile
usklajene z Veterinarsko zbornico in določene z letnim programom izvedbe
STRP
Cena storitev je usklajena z Veterinarsko zbornico in strukturirana po
zborničnih normativih. V strukturi cene storitev so tudi pavšalni stroški
(prevoza na relaciji 22 km po označenem konju) v višini 20,68 EVR + DDV.
Ob usklajevanju te cene je bilo sklenjeno, da bodo pregledniki z letom 2010
oz, od potrditve programa STRP ob označitvi živali zaračunavali celotno ceno
označitve - tudi za storitve DPO VF - izdelavo in pošiljanja ID, VF pa bo
preglednikom oz. veterinarskim postajam na katerih so zaposleni periodično
izstavljala račune za izdano dokumentacijo.

7. CENIK ZA IDENTIFIKACIJO KONJ ZA REJO IN RABO

OSNOVNA IDENTIFIKACIJA ZA ŽREBETA ZA REJO IN RABO Z IZDAJO
POTRDILA O OZNAČITVI - BREZ IZDAJE ID

•Na ta način se lahko v skladu s 15 členom Uredbe Komisije 504/2008 ES
označijo žrebeta ko bodo v starosti manj kot 12 mesecev prepeljana
neposredno z gospodarstva, na katerem se je rodila, v klavnico v Republiki
Sloveniji. Na zapisniku o označitvi kopitarja je v rubriki Izjava tem primeru
potrebno obkrožiti izjavo pod točko C. Rejec, ki se odloči za tako označitev
svoje živali mora biti seznanjen z dejstvom, da tako označenih kopitarjev ni
mogoče prodati za zakol v drugo državo in jih tudi ni mogoče oddati v zakol
po 12. mesecu starosti.

•Če bodo hoteli tako označenega kopitarja prodati za zakol v drugo državo,
ali pa ga bodo redili še, ko bo presegel starost 12. mesecev, bo moral
naknadno zaprositi za izdajo ID in doplačati izdajo dokumenta. V primeru, da
bo izdan dokument brez podrobnega opisa in oris bodo doplačali 9,89 EVR,
za izdajo dokumenta s podrobnim opisom in orisom pa 14, 90 EVR.
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•

Za naknadno izdajo ID lahko imetnik zaprosi tako, da na VF pošlje Potrdilo o
označitvi kopitarja z izpolnjeno rubriko Zahtevek za izdajo Identifikacijskega
dokumenta.

•

zelo pomembno je, da se ob označitvi živali vedno zavede v Zapisnik o
identifikacijskem pregledu rojstni datum živali. Na osnovi zapisnika brez
tega podatka živali ni mogoče vpisati v register kopitarjev!

BREZ
Označitev
in
izdaja
OPISAPOTRDILA O OZNAČITVI
ORISA

OPISORIS

CENA POPISA IN APLIKACIJA
43,10
TRANSPONDERJA

47,88

IZDAJANJE POTRDILA

5,79

5,79

prispevek za obnovo fonda
4,34
javnih plemenjakov

4,34

SKUPAJ

58,01

53,23

Za vsako označitev bo VF izstavila preglednikom račun v znesku
10,13 EVR
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IDENTIFIKACIJA ZA ŽREBETA ZA REJO IN RABO Z IZDAJO
POTRDILA O OZNAČITVI - BREZ IZDAJE ID
•

Če rejci že ob označitvi vedo, da bodo žival redili dlje kot 12. mesecev ali
pa jo bodo oddali v zakol v drugo državo jim je smiselno priporočiti, da
se odločijo za označitev z izdajo ID, saj se na ta način izognejo dodatnim
stroškom za izdajo ID in morebitnim zapletom v primeru, da ne zaprosijo
pravočasno za izdajo ID, ko žival prodajo za zakol v drugi državi ali pa jo
redijo preko 12. meseca starosti.

Označitev in izdaja ID

BREZ
OPISAORISA

OPIS-ORIS

CENA
POPISA
IN
43,10
APLIKACIJA TRANSPONDERJA

47,88

IZDAJANJE ID

20,48

13,73

prispevek
za
obnovo
4,34
fonda javnih plemenjakov

4,34

SKUPAJ

72,70

61,16

Za vsako označitev brez opisa in orisa bo VF izstavila preglednikom
račun v znesku 18,07 EVR, za označitev z opisom in orisom pa 19,63
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OZNAČITEV IN IZDAJANJE ID ZA STAREJŠE ŽIVALI ZA REJO IN
RABO (VKLJUČUJE PREVERJANJE PREDHODNE OZNAČENOSTI)
•

Živali rojene pred 01.07.2009, ki do 31.12.2009 niso bile prijavljene za
označitev ni več mogoče označiti kot živali namenjene

Označitev in izdaja ID

BREZ
OPISAORISA

OPIS-ORIS

CENA
POPISA
IN
48,04
APLIKACIJA TRANSPONDERJA

52,83

IZDAJANJE ID

20,48

13,73

prispevek
za
obnovo
4,34
fonda javnih plemenjakov

4,34

SKUPAJ

77,65

66,11

Za vsako označitev brez opisa in orisa bo VF izstavila preglednikom
račun v znesku 18,07 EVR, za označitev z opisom in orisom pa 20,48
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OZNAČITEV IN IZDAJANJE IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTACIJE ZA
REGISTRIRANE KOPITARJE

IZDAJA ID

OZNAČITEV
S
3,20
TRANSPONDERJEM
IZDELAVA IN POŠILJANJE
8,70
ID
PRISPEVEK
ZA
OBNOVO
4,34
FONDA JAVNOH PLEMENJAKOV
20,60

IZDAJA POTRDILA O OZNAČITVI

OZNAČITEV
S 3,20
TRANSPONDERJEM
IZDELAVA IN POŠILJANJE 5,79
ID
PRISPEVEK
ZA
OBNOVO 4,34
FONDA JAVNOH PLEMENJAKOV
13,33
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8. PREDLOG PRAVILNIKA PREIZKUSA DELOVNE SPOSOBNOSTI
PREIZKUS DELOVNE SPOSOBNOSTI ZA SLOVENSKE HLADNOKRVNE KONJE

1. Preizkus delovne sposobnosti se izvaja kot preizkus delovne
sposobnosti v obliki izpita.
2. Za izvedbo preizkusa delovne sposobnosti sta odgovorna
strokovni vodja RO in vodja izpita, ki organizira in vodi izvedbo
izpita.
3.
Izpit traja en dan.. Izvede se v maneži za vprege veliki
najmanj 30 x 70m.
4. Ocenjevanje lastnosti
- lastnosti ocenjuje komisija najmanj treh članov, ki jo imenuje
strokovni svet RO,
4.1 Ocenjevanje je tajno. Ocene se objavijo po končanem izpitu
delovne sposobnosti, ob razglasitvi rezultatov preizkusa.
4.2 Posamezne lastnosti se ocenjuje z ocenami od 1 do 10 (vmesne
ocene niso dovoljene)

10
9
8
7
6
5

Odlično
zelo dobro
prav dobro
Dobro
Zadovoljivo
Zadostno

4
3
2
1
0

pomanjkljivo
razmeroma slabo
Slabo
Zelo slabo
neocenjeno

4.3 Za vsako posamezno oceno je z ozirom na pomembnost ocenjevane
lastnosti določen relativni korekcijski faktor (k.f.) v odstotkih
s pomočjo katerega se izračuna končna ocena. Korekcijski faktor
določi strokovni svet. Izpit poteka v treh delih:
A. Vpreganje - ispreganje
B. Vleka hloda
C. Delov v eno-vpregi
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Lastnost
Komisija
A-Vpreganje - ispreganje
1. Poslušnost
B-Vleka hloda
2. Poslušnost
3. Voljnost in zmožnost
4. Tehnika
C-Delo v eno-vpregi
5. Poslušnost
6. Voljnost in zmožnost
7. Tehnika
Hodi
8. Korak
9. Kas

k.f.
20
10
10
10
10
10
10
10
10

4.4 Skupna ocena se preračuna na dve decimalki in se izrazi v
numerični obliki. Ocenjevalci ocenjujejo lastnost posamič in
rezultate oddajo v pisni obliki..
5 RO mora dostaviti rezultate za posamezne ocenjevane lastnosti
in skupno oceno vsake živali z njeno uvrstitvijo ter povprečno
oceno celotne skupine živali v preizkusu lastniku. Rezultati v
obliki skupne končne ocene vsake živali in razvrstitev v
preizkusu so javni. Šteje se, da so živali, ki dosežejo 70 %
najvišje možne ocene preizkus opravile pozitivno.
6 Preizkus delovne sposobnosti je obvezen za vse žrebce priznane
brez omejitve. V preizkus delovne sposobnosti se lahko prijavi
žrebce v 4 ali 5 letu. Žrebcev starejših od 6 let ni mogoče
prijaviti v izpit.
7 Živali, ki ob pričetku
pripravljenosti in kondiciji
testa in strokovnega vodje RO
lahko izključijo iz preizkusa
poškodbe ali bolezni.

izpita kažejo pomanjkljivosti v
se lahko na osnovi presoje vodje
izključi iz preizkusa. Živali, se
delovne sposobnosti tudi v primeru

8. Živali, ki so bile iz preizkusa izključene iz razlogov
navedenih pod 7 točko in živali, ki testa niso opravile s
pozitivnim rezultatom, se lahko v naslednjem letu ponovno prijavi
v preizkus. Dovoljeno je le enkratno ponavljanje preizkusa.
Žrebcev starejših od 6 let se ne preizkuša.
Strokovni vodja PRO SZRKPP
Ljubljana, 18.02.2010
Mag. Janez Rus
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9. NAVODILO ZA OCENJEVANJE DELOVNE SPOSOBNOSTI
1 Namen ocenjevanja
Namen ocenjevanja je izbor in razvrščanje konj z najboljšim
karakterjem,
temperamentom
in
zmogljivostmi
delovno
sposobnostjo v kakovostne razrede v skladu z rejskim programom.
Konj mora biti preveden pred komisijo na roki. Oprema konja mora
biti dobro umerjena in prilagojena. Vodnik – voznik in pomočnik,
ki pripravljata konja in z njim delata morata vse postopke
izvajati v skladu z dobro konjeniško prakso – brez vpitja,
grobega ravnanja z živaljo ali celo pretepanja. Če komisija
presodi da konj ni zadovoljivo pripravljen, ali da so postopki z
živaljo nesprejemljivi, lahko izpit v katerikoli fazi prekine.
2 Poslušnost
Presoja se glede na obnašanje in reakcije živali v fazi priprave
na izpit, v izpitu in po končanem izpitu. Konj mora biti pri
negi, oskrbi in pri delu ubogljiv, sproščen in zadovoljen.
Zaželen je dobrohoten, zaupljiv karakter in živahen, čuječ
temperament.
Nezaželen je nezaupljiv ali celo zloben karakter in izrazito
flegmatičen ali nervozen temperament ali celo nagnjenost k
paniki.
A Pri vpreganju in ispreganju – žival mora nameščanje opreme,
vpreganje, ispreganje in odstranjevanje opreme sprejemati mirno,
brez izražanja nezadovoljstva, brez prestopanja in izmikanja ali
upiranja. Voznik ima pomočnika, ki konja drži pri glavi. Voznik
lahko vse postopke opravi tudi sam a le kadar konj brezhibno
sodeluje– v tem primeru se konju dodeli najvišjo oceno – 10.
B Pri vleki hloda – žival mora ubogljivo, brez izražanja
nezadovoljstva ali celo upiranja sprejemati vse ukaze voznika.
C Pri delu v eno - vpregi – žival mora ubogljivo, brez izražanja
nezadovoljstva ali celo upiranja sprejemati vse ukaze voznika.
3 Voljnost in zmožnost
Presoja se volja do dela in psihične ter posredno tudi fiziološke
lastnosti živali - sproščenost, spretnost, fizična uravnoteženost
in skladnost gibanja, moč in odziv na dejstva voznika.
Zaželena
je
dobra
komunikativnost,
dojemljivost,
moč
in
vzdržljivost živali, sproščeno, živahno gibanje živali v dobrem
taktu v vseh hodih, voljno sprejemanje opreme in voznika ter
dobro odzivanje na dejstva.
Nezaželena
je
nezainteresiranost
in
nepripravljenost
na
sodelovanje, trma ali celo upornost, pomanjkanje volje moči in
vzdržljivosti in ne odzivanje na dejstva oziroma neobvladljivost.
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4 Tehnika
Ocenjuje
se
tehnika
gibanja
in
spretnost
pri
izvajanju
predpisanih nalog.
B Pri vleki hloda
– pričetek vleke - start – konj mora pričeti
z delom umirjeno vendar odločno, brez sunkov ali celo skoka,
- vleka – konj mora vzdrževati enakomeren naslon v
opremo in ravnotežje, korak mora biti enakomeren, ritmičen in
odločen. Žival mora biti dobro osredotočena na delo in
sodelovanje z voznikom.
- odmor, konec dela – žival mora pri odmoru stati
mirno in pozorno, premikanje v stran ali odstopanje je
nezaželeno, pričetek vleke po odmoru se presoja po zgoraj
navedenih načelih; po končanem delu mora žival stati mirno in
pozorno v vseh fazah ispreganja.
Uporaba biča na konju ni dovoljena. Naloga se lahko izvaja z
vodenjem na roki (voznik-vodnik ob glavi) ali pa na dolgih
vajetih – vsaj dolžina konja – v slednjem primeru ob odlični
tehniki možna najvišja ocena – 10.
C Pri delu v eno - vpregi – delo se presoja po enakih kriterijih
kot pri vleki hloda. Ob tem je posebej pomembno, da je žival v
dobrem – pravilnem naslonu (zelo pomemben je predvsem kontakt z
brzdo).Posebej kritično se presoja prehode iz koraka v delovni in
pojačani kas in obratno.
Uporaba biča je dovoljena – po na čelu dobre konjeniške prakse.
Zloraba ni dovoljena in je lahko razlog za izločitev iz
preizkusa.
5 Hodi
Ocenjuje se korektnost in izdatnost v hodu in kasu po enakih
kriterijih kot pri ocenjevanju lastnosti zunanjosti.
Korak - mora biti korekten, izdaten, energičen in prožen,
pravilen – štiritakten.
Kas - mora biti korekten, izdaten, energičen in prožen, pravilen
– dvotakten. Posebej pomembna je aktivnost in prožnost zadnjega
dela – nog, križa in ledij, ter hrbta. (strokovni vodja mag.
Janez Rus)

------------------------------------------------------Janez Rus: Toliko na kratko o teh dopolnitvah in spremembah
rejskega programa in če ima kdo na to temo kakšno vprašanje. Če
ne hvala lepa.
Valentin Polšak: Jaz sem Poljšak Valentin s Ponovske dol.
Poslušajte mene zanima gospod Rus glede dva tipa žrebcev. Žrebca
dodelite vi pa ne glede kam ga dodelite. Tudi če je večji tip ga
dodelite na takega manjšega tipa. S tem boste pokvarili vse tisto
kar je sedaj vse pokvarjeno. Je strašno lepih živali v našem
rejskem društvu strašno malo. S tem se bo še bolj pokvarilo to
kar je še sedaj. Bi moglo biti prebrano in nekje zapisano, da
kjer se dodeli žrebca je potrebno ugotoviti da potreben tip
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žrebca ustreza okolju. In potem bi se lahko prišlo do ene reje
take ki
jo mi želimo vsi skupaj. S tem jo bomo pa samo še
poslabšali. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa glede premalo
smo rekli glede prodaje te naše živali. Toliko smo jo
razvrednotili, da je plačano, da še psi so bolj cenjeni od konj,
ki je tako velik. Ta živalca pa je prav zastonj. In mi tisti ki
se mučimo, jaz vsaj mislim da sem med tistimi ki se mučim, da bi
sto živaljo dozorel. Sem ravno tam kot tisti ki do danes niso še
prav nič naredili, popolnoma nič samo čakamo da boste vi gospod
Rus pomagal pot do zelene veje. To je žalostno. Zakaj se potem mi
mučimo, že šest let smo tam na oglasni deski, čeprav smo sedaj
slišali nekaj dobrega ma je tudi polno slabo dodelanega. Jaz
menim da bomo morali glede tega še doreči in se še pomenit, da bo
nekaj narejenega. Hvala lepa.
Mag Janez Rus:
Veliko tega
kar je bilo rečenega je gre iz
konteksta kar sem jaz hotel povedati je pa seveda dejstvo, da pač
rejec, ki je bil tukaj je zastopnik velikih hladnokrvnih konj.
Tako je. Tudi če bi bili vsi a ne zavezani reji hladnokrvni reji
hladnokrvnjaka večjega od 160 cm na palico ne bi bilo nobenega
problema. Ampak seveda lahko pride gor kdo ki pa bi rekel že 20
let hoče nekoliko nižji tip. Če mi uvedemo ta dva tipa notri
zadevo nekoliko normiramo tudi v tem smislu, ki ste ga vi
omenili, razporejamo žrebce in zadevo v bistvu v prihodnje
peljemo tako, da bo tam kjer bom prevladovala težnja po reji
velikega konja, kjer so tudi rejski pogoji in pa tradicija temu
naklonjeni. Tam bomo tudi pri razdelitvi teh žrebcev seveda to
lahko veliko bolj upoštevali kot doslej. Nasprotno tam kjer pa je
tendenca po reji manjšega okvirja, s tem ne mislim reči pa
lahkega konja. Ampak
samo manjšega okvirja živali tam bomo pa
seveda dali nižje žrebce. Še vedno pa ostaja to sem tudi že prej
poudaril, v osnovi, opis živali, rejski cilj tako pri velikem kot
malem tipu zelo soroden. Tisto ostalo o cenah pa to, pa mislim da
se bo kasneje razvila debata in tukaj kot ste slišali rejske
organizacije zelo veliko kontaktirajo z ministrstvom. Bojo
pokomentiral še drugi.
Vodi Jani Šivc: Hvala lepa mag. Janezu Rusu za res izčrpna
poročila in seveda tudi povzetke o čipiranju označevanju in
rejskemu programu. Vam kar se tiče rejskega programa je pa
sedajle naloga občnega zbora da sprejmemo dvoje sklepov in sicer:
Sklep 1

"Ko član izpolni izjavo za vključitev svojih živali v
rejski program ter izpolnjeno vrne na sedež združenja
do 01.05.2010, avtomatsko postane član Združenja in s
tem prevzame vse obveznosti do združenja. Če član ne
izpolni te izjave, mora poravnati stroške pregleda,
žigosanja in čipiranja živali v celoti. "
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In drugi sklep:
Sklep 2
"občni zbor naj bi pooblastil člane strokovnega
sveta, da v imenu Združenja dopolni rejski program za
Slovensko hladnokrvno pasmo."
Torej dva sklepa, ki so ga jasno sprejeli tako s strani združenja
rejcev konj Haflinger in tudi pri Posavskih je bilo tako, zato
naprošam sedajle občni zbor kot
najvišji organ oz. telo,
da
sprejmemo oba sklepa. Z dvigom rok..... Se je kdo vzdržal, kdo
proti.....nihče. Hvala lepa, torej ugotavljam, da sta oba sklepa
sprejeta.
Mi pa gremo naprej ker je do konca še kar nekaj programa. Imamo
naslednji točki nove lente slavnostne za prapor združenja.
Naprošam kar predsednika združenja gospoda Škulja in vse, ki jih
bom seveda poklical da pridejo tule v slavnostni avditorij kjer
bomo pripeli nove slavnostne trakove na naš prapor. Trije trakovi
so seveda že od prej na praporu združenja in sicer trak Občine
Ig, konjerejskega društva Celje in konjerejskega društva Krim. V
lanskem letu pa se je odzvalo kar veliko novih tako društev,
občin kot posameznikov, ki bi želeli da je tudi njihov trak
slavnostno obešen na praporu združenja. Zato kar v svojo družbo
vabim predstavnika KD Martin Krpan, predsednik je gospod Ivan
Lah, že prihaja, kjer bo tule slavnostno pripel svojo lenta in
trak na prapor združenja. Za kar se mu združenje rejcev prisrčno
zahvaljuje. Ob tem je pa seveda dejstvo da je obveznost prapora
da gre na prireditve, ki jih ima združenje Martin Krpan. Tako kot
tudi vsi ostali ki se bodo zvrstili tule gor. Naslednji ki pride
k nam je gospod Dušan Simonič kot predsednik KD Semič, to je v
tem trenutku storil Dušan Semonič, naslednji ki je KD Sostro,
predsednik Matjaž Hlebš, naslednje je KD Radohova vas, vabim
člana upravnega odbora Boštjana Gorca, da pride in slavnostno
obesi lento na prapor. Hvala lepa g. Gorcu. Tudi domačija Gorc se
je odločila da bo dala lento na prapor sicer naprošam g. Antona
Gorca, da opravi to slavnostno dejanje. Hvala lepa g. Gorcu. Tudi
Občina Trebnje je tista, ki bo z nami na praporu zato pozivam
podžupana g. Jožeta Pavšiča, našega gostitelja, da bo storil to
častno dejanje. Hvala lepa podžupanu. Tudi občina Novo mesto se
je odločila za ta korak v imenu občine pa pozivam gospoda Martina
Možeta, da opravi slavnostno dejanje. Hvala lepa. No in še dvoje
Lent bomo obesili seveda obesili na tale naš prapor prosil pa bi
gospoda Danila Potokarja predstavnika KGZS, ki se je seveda tudi
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odločila da trak oz lento pripadnosti pripne na prapor ZRKSHP.
Hvala lepa KGZS Danilu Potokarju. Tudi Društvo prijateljev konj
Višnja Gora je se je odločila da bo trak oz. lento pripela na
prapor, zato vabim g. Franca Omahna, da pride in slavnostno
pripne trak oz. lento na stojalo ki simbolizira prapor združenja.
Najlepša hvala..Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste pripeli ta
trak oz lento..na prapor združenja. Kot veste je na ta naš prapor
dati tudi zlati žebljiček, tule je spisek kateri so se za to
dejanje že odločili dosedanja cena je bila 30 EUR za zlati
žebljiček na drugu tega čudovitega prapora Združenja rejcev,
seveda pa je možno tudi za vse tiste ki se še niste odločili, da
ta korak storite tudi danes za pičlih 30 eur vaše ime za vse
večne čase ostane na drugu prapora združenja.
Smo pred točko plan dela za leto 2010. 11 točk. Pa bi kar
poprosil predsednika združenja g. Škulja, da ob teh 11 točkah
tudi dodatno pojasnilo poda celotnemu članstvu ZRKSHP.
Jože Škulj:

10.

PLAN DELA ZA LETO 2010

1. Občni zbor to kar se že sedajle dogaja tu v Trebnjem
2. Sprejem žrebic v rodovnik. Vsako leto se v rodovnik
sprejemajo triletne žrebice in hkrati žigosa. Tudi letos bo
konec leta potekalo preizkus delovne sposobnosti žrebic. Za
združenje je preizkus zelo pomemben saj tako pridobi
povratno informacijo o tem, da rejci resnično svoje
plemenske živali naučijo delovnih navad, kar je zelo
pozitivno za samo rejo ter pasme promocije in turistično
popestritev posameznega kraja. Prireditev je predvidena v
mesecu Avgustu.
3. Sodelovanje na sejmu v Gornji Radgoni. Sodelujemo na sejmu
in imamo namen promocije predstavitve pasme ter predstavitev
samega delovanja in pomena združenja. Na sejmu v Gornji
Radgoni, ki poteka v mesecu Avgustu bo združenje sodelovalo
s konji SHP. Ti konji se bodo predstavili v vožnji vpregah
in pod sedlom. Gre za predstavitev SHP in tudi drugih pasem
konj. Poseben nastop in predstavitev v obliki in sliki pa
pripravljamo na dan konjereje. Prosim člane združenja, da se
nam javite kateri bi hoteli sodelovati na sejmu v Gornji
Radgoni do 1. Maja.
4. Spretnostne vožnje z vpregami na državnem nivoju. Prireditev
je planirana v mesecu Avgustu v Zadobrovi. Gre za promocijo
konj SHP, združenja ter sodelovanje med rejci konj. Tu se
pokaže tudi reja kaj rejci delajo s svojimi živalmi in
koliko jih naučijo. Združenje želi tako z dirkami in
spretnostni vožnji pripraviti člane do dela s svojimi
živalmi.
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5. Državna tekma SHP v kasu. Namen tega programa je promocija
konjereje ter sodelovanje združenja. Prireditev se bo
predvidoma izvedla v mesecu Septembru. Na njej pa se bodo
predstavila tudi druga posamezna združenja. Glavana nit
prireditve bodo dirke k temu pa bomo dodali tudi tipične
predstavnike posamezne pasme. Kakor ste prej slišali
predsednika Posavske pasme verjetno bomo imeli te dirke v
kasu
v Krškem na hipodromu Bregah in mi se bomo isto
udeležili kot so se oni na hipodromu Vrbljene.
6. Razstava konj. V letošnjem letu imamo plan organizirati tudi
državno razstavo konj SHP. Namen razstave je ocenjevanje in
primerjava različnih tipov konj SHP. Predvidoma bo to
Spomladi ali pa jeseni.
7. Licenciranje
žrebcev
in
preizkus
delovne
sposobnosti
plemenskih žrebic ter zamenjava žrebcev na enem mestu. Pri
odbor za pleme opravi v starosti tretjega leta. V petem
letu, pa je potrebno takega plemenjaka pripeljati še enkrat
na testiranje oz. licenciranje. Žrebci se tako izmerijo
žigosajo ter opravijo selekcijo, kar opravi selekcijska
služba. Tudi letos je ta preizkus obvezen za vsa plemenjake
ki bodo pripeljani na licenciranje.
8. Odkup žrebičkov za Brigo vseh treh pasem. Tehtanje čipiranje
žigosanje žrebičkov vseh treh pasem ter nakladanje na
kamione. Tukaj se bomo dobili vsa tri združenja ter
strokovni vodja za konjerejo Slovenije mag. Janez Rus s
sodelavci.
9. Obveščanje članov združenja. Skozi celo leto 2010 bo
združenje vse svoje člane ob morebitnih novostih obveščalo
na svoji spletni strani. Strokovna ekskurzija. Namen
strokovne ekskurzije je izobraževanje članov združenja ter
da se vidi kakšna je reja konj drugje. Tako da se iz tega
izvleče čim več koristnih informacij. Strokovna ekskurzija
naj bi bila letos v sodelovanju vseh treh združenj to smo se
pogovarjali zadnjič s predsednikom Posavske in Haflingerske
pasme. Da bi to organizirali z avtobusi na te izlete. Vedeti
moramo da vsaka pasme na enem koncu ne more organizirat en
avtobus, če pa se povežemo pa gredo avtobusi lahko z vseh
delov Slovenije in pobere rejce vseh pasem. Kar se tiče
plana dela je tako. Plan je predviden samo koliko bomo imeli
denarja to pa bomo videli ko bomo kej dobili. Od države je
letos predvidenega malo več denarja, mislim da ga bomo tudi
dobili, drugače kar bomo dobili pa je od članarine. Moram
povedati da vsi člani upravnega odbora in člani kateri
delujemo in pripravljamo te prireditve. Videli ste 25 točk
prej, da vsi člani delamo to brezplačno. Nobeden ne dobi
zato niti pare, vsaj do danes ne bencin ne za to in to
delamo že v prejšnjem združenju, ko je bil še Urbanč in
sedaj v tem združenju. To je za ene družine kot so pri nas
na primer v našem združenju. To morate vedeti je velik
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zalogaj, moraš daleč iti z živalmi in seveda dosti svojega
časa in kilometrov. Če dam samo informacijo v lanskem letu
sem jaz kot predsednik združenja naredil za združenje preko
4000 km potem veste da je letanja čuda, kar se dela v
združenju. Sedaj imam pa še eno vabilo. Vabim vse skupaj na
Gregorjev sejem na Grabnu v
Novem mestu. Tam bo razstava
Posavske, Haflingerske in hladnokrvne pasme. 13. v soboto bo
predstavitev Posavske pasme, predstavitev bo okoli 11 do 14
ure, v nedeljo pa imamo predstavitev hladnokrvne pasme in
razstava bo pa predstavite približno okoli 12 ure.
Pogovarjali smo se tudi Z mag. Janezom Rusom, da bi nam te
pasme na tem sejmu tudi predstavil. Vabljeni pa ste vsi
skupaj in bomo tam rekli kakšno po domače. Hvala.
Vodi Jani Šivc: Takole slišali ste plan dela za 2010. Sedajle
pa verjamem, da ste že vsi utrujeni, da bi kmalu radi jedli
samo majčkeno še pa bomo kmalu na koncu. Kratek oris
finančnega plana za leto 2009. pred vami je skelet približnih
ocenitev cen kako bo z denarjem in kako bi bilo če bi bilo vse
tudi ovrednoteno. Boste videli kakšna številka pride na koncu
koncev. Na Hitro bo ta plan preletela in ga podala naša
tajnica Sabina.
Sabina Gerbec: Planirani prihodki, članarina 12.000, agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 3.000 eur,
Ministrstvo za kmetijstvo 14.000 eur, potem je izvedba Občnega
zbora 2.540 eur. To so planirani odhodki. Obveščanje članstva
in priprava poročil in priprava programa, predavanje za člane,
najem in priprava prostora. Delovanje združenja v letu 2009 to
je 3.980 eur. Materialni stroški vzdrževanje internetne
strani, izobraževanje, predavanja, svetovanja, pravna mnenja.
Sprejem tri letnih žrebic v rodovnik 6.150 eur predvideno bi
bilo na treh lokacijah, skupaj okoli 200 žrebic B in 75 žrebic
A rodovnik. Bilten in seznam trikrat najem in priprava
prostora prav tako trikrat, zdravstveno in veterinarsko
dežurstvo prireditve materialni stroški dela strokovnih služb
in komisij trikrat, veterinarske storitve promocija med
članstvom in javnostjo. Potem državna razstava SHP 2010, 7.500
EUR, odbira živali okoli 60 plemenskih kobil, veterinarski
stroški,
transport
živali
bilten
gradivo,
obveščanje
materialni stroški, strokovne službe, komisije, najem in
priprava in varovanje prostora, zdravstvena veterinarsko
dežurstvo prireditve. Razstava živali na KMETIJSKO živilskem
sejmu v Gornji Radgoni 2.200 eur. Obveščanje rejcev odbira
živali reklamni in strokovni material, veterinarske storitve
transport mat. stroški spremljevalne ekipe priprave in
opremljanje razstavljenih živali. Še licenciranje okoli 2800
eur. Katalog obveščanja vet. storitve, stroški strokovne
službe, in komisij, najem in priprava prostora, varovanje
zdravstvene, dežurstvo prireditve, šolanje in preizkus delovne
sposobnosti 9000 eur. Priprava in šolanje 15 mladih žrebcev,
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šolanje žrebčarjev za delovno sposobnost vet storitve, stroški
strok. službe in komisij...Potem so področne razstave SHP 2000
EUR Celje in Semič. Državno tekmovanje v kasu in spretnostni
vožnji 7500 eur, vet stroški, transport, bilten gradivo,
obveščanje, .. A rodovniška knjiga SHKonj 4700 eur, priprava
gradiva
v
elektronski
obliki
lektoriranje,
grafično
oblikovanje, tisk, javna predstavite in promocija, stroški
pošiljanja do vseh članov priznanih rejskih organizacij in
lastnikov SH konj. Strokovno izobraževanje članov po rejskem
programu 2000 eur in mednarodno sodelovanje 1000 eur. Skupaj
bi bilo 51370 eur, ostalih aktivnosti zraven pa še 4980 eur,
se pravi 56350 eur naj bi bilo odhodkov s tem ko prihodkov
imamo pa zelo malo. Hvala.
Jani Šivc: Iz teh podatkov se vidi tista vaša delavnost in
seveda voluntarizem kjer prihodki ki som načrtovani za
letošnjo sezono ne dosegajo niti ene sedmine tega, te vsote ki
se nekako predvideva. Če bi bilo izplačano vse po domače
rečeno po regeljcih vsakemu vse kar se naredi. Tule pa je
seveda več kot ¾ volonterskega dela. Razlika v ceni dobljeno
izdana in na koncu koncev smo slišali pri finančnem poročilu
slišali da je v blagajni še plus. Resnično kar malo
čarovništvo če upoštevamo da v združenje pride recimo 20000
eur izda se jih pa 60000eur. Pa na koncu koncev imamo še 5000
eur v žepu. Krasno. To je samo v Sloveniji možno. Resnično
pridni in delovne ste. Vsi tisti ki pa seveda boste tole
izpeljali v letu 2010 pa vam gredo že sedaj vse čestitke.
Torej gremo na podelitev priznanj, zato bi kar naprosil da
pridejo pred avditorij Jože Škulj kot predsednik, Matjaž Hlebš
ter Franc Kremešca kot podpredsednika in pa Matjaž Gerbec kot
član izvršnega in upravnega odbora Združenja, da bomo podelili
priznanja najbolj pridnim delovnim in zaslužnim v pretekli
sezoni.
Tako je. Podeljujoči so že. Za razlago tistega, ki bo
priznanja prejel. Razlaga bo s strani našega predsednika.
Jože Škulj: To se pravi. Bom povedal tako kot je bilo.
Predsednik komisije za podeljevanje in odlikovanja pri ZRKSHP
je gospod podpredsednik združenja Matjaž Helbš, poverjeniki
imamo jih po celi Sloveniji. Poverjeniki so naši člani
upravnega odbora kateri zastopajo naše združenje po regijah
Slovenije. Na tem skupnem sestanku smo se dogovarjali in
pripravili tole podelitev najbolj zaslužnim društvom in seveda
članom za delo v 5 letih nazaj. Potem moram poudariti da
nekateri člani delujejo že več kot 5 let. Nekateri tudi 10, 12
let nazaj. Odločili smo se da podelimo konjeniškemu društvu
Sostro in seveda je najbolj zaslužen Predsednik Matjaž Hlebš.
Priznanje za sodelovanje in delo. Moram povedati da to društvo
pripravlja dirke že drugo leto,
v spretnostni vožnji. To je
preko jarkov, preko ovir mimo stožcev to je dirke SHP. Tudi
letos je predvideno v mesecu Avgustu in bodo to pripravili.
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Zato se zahvaljujemo konjeniškemu društvu, upravnemu odboru in
seveda posebnim zahvalo pa dobi predsednik KD gospod Matjaž
Helbš. Hvala lepa. Kot drugo društvo, vemo da se vsako leto
dogaja več kot 5 let in še več. Je KDKRIM. V samem društvu
delujem tudi sam in moram povedati da smo v lanskem letu imeli
tri
državne
dirke,
(Posavcev,
Haflingerjev
in
SHP)
Pripravljajmo vsako leto tudi licenciranje žrebcev, zamenjavo,
in delovno sposobnost žrebcev v našem društvu. Pa bi prosil
našega predsednika rejske sekcije gospoda Antona Gerbca, da
prejme to priznanje v imenu KDKRIM.
Anton Gerbec: Jaz bi rad še nekaj rekel, če žiher. Dve besedi
bi rad povedal. Najbolj sem razočaran, da ni od ministrstva za
kmetijstvo vsaj eden sekretar ali pa minister prisoten.
Razočaran sem tok da bi se skoraj lahko zjokal. Vsi smo kmetje
pa nimajo toliko razuma, da bi prišli na en občni zbor. hvala
lepa.
Jože Škulj: Hvala lepa predsedniku rejske sekcije. Naslednji
je Boštjan Kosec. Poznate ga vsi, videl ga nisem. Tukaj ga ni.
No on tudi zasluži on je bil tudi v nadzornem odboru, seveda
sedaj se je ženil in ima naraščaj in seveda ima dela še pa še.
Konjereje ima dosti oče tudi boleha in je rekel, da bi član še
naprej ostal, samo da ne bi več moral delati kot član
nadzornega odbora. Prejme tudi to naše priznanje od združenja.
Med nami je tudi Nikolaj Obrč. Vsi ga dobro poznate to kar se
je sedaj dogajalo na Novem Mestu. On je veliki organizator kar
se tiče razstav na Grabnu v Novem mestu že vsa leta in seveda
je tudi žrebčar in velik rejec SHP. Zahvaljujemo se tudi v
imeni ZRKSHP.
Nikolaj Obrč:
Za tole priznanje se zahvaljujem vsem
predstavljalcem in promovatorjem konj SHP ker sedaj že dve
leti. in naslednjo nedeljo pa bomo spet na Grabnu. Hvala lepa
Jože Škulj:
Hvala lepa gospodu Nikolaju. Med nami je ni ki
bi morala biti, moram povedati da je ona sedaj v bolnici,
drugače bi bil tu. Bivša prejšnja blagajničarka. Vestno in
vzorno je opravljala vse kar se tiče blagajne, letos je bilo
res malo pomanjkljivo. Jaz tega videl nisem do prej. Moramo
vedeti, da vsak dela pošteno in da vsak še svoj denar da
zraven, ne da bi ga kam zapravili ali da ne bi šlo v neprave
roke. Bi se zelo zahvalil Mileni Tretnjak in bo gospod Ivan
prevzel to njeno priznanje in se zahvali v imenu ZRKSHP.
Ivan: V imenu Milene bi se vsem skupaj in upravnemu odboru
lepo zahvalil, za priznanje katerega me je pooblastila da ji
ga prinesem.
Jani Šivc: No tole so bila posebna priznanja in plakete za
delo najbolj uspešnim v pretekli sezoni. Nadalje bosta prišla
po pokala dva rejca in sicer gospod Damjan Gerkeš in Anton
Gorc. Prejmeta pa priznanje za sodelovanje pri predstavitvi
pasme SHK na sejmu v Gornji Radgoni.
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Jože Škulj: No med nami je Damjan Gerkeš in seveda Anton Gorc,
za oba velja. Pa bo za vsakega posebej par besed spregovoril.
Za Damjana veste v lanskem letu je bil s svojim žrebcem na
razstavi v Gornji Radgoni. On je predstavil konje pod sedlom
in moram povedati, da v lanskem letu je s pomočjo družine
pripravil tega žrebca da vozi in je bil tudi na državnem
tekmovanju z Gorčevo kobilo na drugem mestu. Seveda kar se
tiče pa spretnostne vožnje žrebce je pa dosegel prvo mesto in
največ točk zbral kar se tiče karakterja. Najlepše se mu
zahvaljujemo in bo dobil pokal ZRKSHP. Drugi je Anton Gorc.
Njega poznate vsi on je sedaj tudi član upravnega odbora to je
družina Gorc. Živijo tako, to se ne da
videti to so trije
bratje pa še oče in mamo, pa še mlade dekleta imajo od enega
fanta. To delajo vsi skupaj. Res ves ponos Slovenije če bi
bila Slovenija tako Složna kot so oni,
ne bi bilo nobenega
prerekanja nobene fovšije, nobene stvari. Moram pa še
povedati, oni učijo voziti konje tudi drugim rejcem, lahko se
pri njih javite. Imajo tudi kmečki turizem, popeljejo vas s
kočijo z vozovi, lahko jahate tudi pod sedlom in pri njih
jahate in se vozite. Res družina Gorc je za piko ki jo iščemo,
ki je ni in res hvala lepa za vse in bo prejel pokal ZRKSHP.
Hvala lepa.
Jani Šivc: Na vrsti so priznanja za titulo rejca leta za
preteklo sezono.
Jože Škulj: Komisija se je odločila, ne tako kot prejšnja
leta, kjer smo podelili te pokale večjim rejcem in žrebčarjem.
Odločili smo se tako, da damo poudarek na rejo in delo z
živalmi. Vsi ki so napisani zgoraj na platnu so rejci, ki
imajo v hlevu že vdelane živali, to se pravi da so vozne,
delajo pod sedlom in se vključujejo v vse prireditve ki so v
Sloveniji. Med prvimi je Ambrož Avšič in bi ga prosil da pride
bližje. Anton Avšič je tudi rejec konj SHP, doma v hlevu ima
pet živali, moram mu čestitati, letos jih je par že zamenjal,
da ima sedaj res kvalitetno žival v hlevu, vse so breje in
moram povedati, da sodeluje na vseh prireditvah, kar se tiče
kasa in v spretnostni vožnji in tudi kar se tiče dela v
združenju vedno je na voljo in pomoč. Ko ga pokličeš je vedno
pripravljen pomagati in zelo vzoren rejec. Hvala lepa.
Kot drugi je Damjan Poje. Med nami je tudi mlajši rejec
Damijan Poje, poznate ga tudi z dirk v kasu ki je bila v
Vrbljenah in na razstavi. Onj in njegov oče imata doma vzorno
kmetijo, doma lepo urejeno je velik rejec in ljubitelj konj in
bo preje naš pokal kot rejec leta 2009 od ZRKSHP. Med nami je
tudi Anton Šenk.
Tudi njega vsi poznate je rejec ima tudi
plemenilno postajo za žrebca. Doma je iz Tomišlja pri IGU je
ves čas deloven kot prvorazredni delavec tudi kar se tiče,
preko KDKRIM in vsi moramo delati če želimo kaj narediti.
Rejec ima veliko kobil sodeluje na vseh tekmovanjih v
spretnostni vožnji in na vseh dirkah ki jih prireja ZRKSHP.
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Med nami je tudi Anton Zdešar. Ima kobile in je v lanskem letu
vozil s tremi pari konji. Je rejce SHP ima veliko število
kobil in ima tudi plemenilno postajo za žrebca. Udeležuje se
vseh tekmovanj v Zadobrovi v kasu in vpregah v Vrbljenu. Zato
najlepša hvala. Med nami je tudi Valentin Zupan z Gorenjske.
Tudi njega vsi dobro poznate in tudi danes je tu Gorenjcev kar
nekaj. Je vzoren rejec in ima doma veliko živali. Vse živali
strokovno in dobro nauči vozit, tako da smo ga lansko leto že
videli na Brniku. ON je predstavljal svoji dve živali v paru z
vozičkom in kjer se kaj dogaja v spretnostni vožnji ali pa v
kasu, tu je naš Valentin. In res hvala lepa Valentin kar si
dodal našemu združenju.
Jani Šivc: Takole, nagrade so podeljene na koncu za rejca leta
to prestižno priznanje je prejelo kar pet rejcev. Še dvoje
točk imamo do konca uradnega dela in sicer potrditev višine
članarina za leto 2010. Vmes pa naprošam Sabino Grbec in
gospodično Janjo Pušelj, da kar gresta na mesto na vhodu, kjer
boste članarino lahko poravnali. O predlogu višine članarine
za leto 2010 pa bo obrazložitev podal podpredsednik združenja
Matjaž Hlebš.
Matjaž Hlebš: Hvala lepa za besedo. Na upravnem odboru smo
sprejeli sklep oz. predlog višine članarine iz 20 na 30 eur iz
razlogov povečanja stroškov pri izpeljavi občnega zbora, pri
organizaciji samih prireditev registracije žrebet, sprejem
žrebčkov. Vse prireditve licenciranja so se stroški znatno
povečali. Tudi povečanje članstva nam je prineslo določene
stroške. imamo pa tudi nekaj nerednih plačnikov v združenju,
tako da iz tega naslova smo predlagali članarina na 30 eurov.
Oba ostala združenja Haflingerji in Posavci to višino
članarine že imajo mislim da dve ali tri leta, ali celo od
začetka. Tako da je ta višina predlagana, da jo potrdimo zato
tudi nismo pred občnim zborom pobirali članarine, tako da jo
sprejmemo ali pa damo predlog v razpravo.
Jani Šivc: Bi se kdo javil h komentarju glede višine
predlagane članarine. Upravičene razloge za to dejanje ste
slišali z ust podpredsednika, tamle pa vidim ogromno število
ljudi, ki že plačuje. Če ni komentarja prosim da z dvigom rok
potrdimo to višino članarine. Hvala lepa, se je kdo vzdržal
...nihče, je kdo proti...dva. Torej z dvema glasovoma proti
ugotavljam da je višina članarine sprejeta. Spoštovane gospe
in gospodje smo pri točki razno. Skratka beseda je vaša., če
bi kdo žele karkoli povedati, kar ga bremeni ali pa kaj
veselega in vzpodbudnega, mikrofon je na voljo. Samo da se
predstavite, prosim
Marko Dolinar: Lep pozdrav še enkrat Marko Dolinar. Mislim da
smo se danes pogovarjali o tistih 25 točkah, ki jih je
predsednik predstavil kot delo in naloge. Nekaj je bilo tudi
govora kaj so se na ministrstvu pogovarjali. Več let pa se z
gospodom Rusom in strokovnimi službami pogovarjamo tudi na
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temo kako izvesti pregled žrebcev na enkrat. Se pravi ko se
odvzema CEM, da se istočasno odvzame tudi kri za IAK in
ARTERITIS. S katerega razloga? Namreč v trenutku ko pobirajo
brise za CEM se pobere tudi kri, za ARTERITIS in IAK v
tem
primeru v kolikor se zgodi kakršno koli oskrbniku žrebca
neprijetnost z žrebcem, da žrebec odide ali pogine karkoli je
ves sistem pregleda opravljen in lahko nemoteno poteka menjava
žrebca ne glede na čas pregledov. Hkrati pa to ni koncesijska
dejavnost,
ker
jo
plačujemo
oskrbniki.
V
koncesijski
dejavnosti veterinarskih ambulant, da zgolj tiste dejavnosti
se plačujejo se naročajo preko koncesijskih izvrševalcev,
katere plačuje država, preko nabranega denarja iz davkov. Te
dejavnosti pa plačujemo zgolj oskrbniki žrebcev in mislim da
bi bilo treba danes na občnem zboru sprejeti tudi sklep,
obvezno zahtevamo ne glede na mnenje strokovne službe in pa
mnenje veterinarske uprave RS, da se to istočasno naredi.
Zaradi česa? Namreč dvakratno plačujemo stroške. Enkrat za
pregled CEM-a, drugič pa storitev veterinarjem, kjer ravno
tako verjamem potrebno plačati strošek storitve. Naslednja
stvar, ki bi jo omenil, mislim da je pomembna strošek
čipiranja. Če na hitro preračunam pa ne bom preveč komentiral
o ceni klavnih žrebet je to približno toliko kot je skočnina.
Se mi zdi da je to kar velik strošek. Če pa preračunate vsak
posameznik kakšna je v tem trenutku klavna cena žrebet in pa
kakšen je izplen in vse te zneske ki smo jih danes slišali
odštejete od enega žrebeta ali dveh ali petih ker je treba za
vsakega
plačat
pa
lahko
ugotovite
kakšno
preživitveno
sposobnost imamo še rejci. Ne glede na vrsto živali ali v
govedoreji ali konjereji. Mislim, da je treba te stroške resno
poceniti. Pa če pokomentiram še naslednjo zadevo, res je da se
lahko pogovarjamo z inštitucijami ali zadružnim organizacijami
kako prodajo žrebet. Vendar zapomnite si se če hočemo denar
dobiti je zgolj moje osebno mnenje, preko rejske organizacije
speljati prodajo, tako klavne kot plemenske živine oz. konj in
žrebet, ker le na ta način z neko manjšo provizijo nekoga
zaposlimo. Potrebno bi bilo preračunati kalkulacijo stroškov
kaj to pomeni in na tak način bi imeli pregled živali in pa
organizacijo prodaje speljano preko enega sistema. Danes pa to
prodajamo nekaj na Dolenjskem listu, nekaj na Gorenjskem
glasu, nekaj na Pomurskem listu in nihče ne vidi sprotnih
možnosti trženja in prodaje. Mislim da bi bilo potrebno to
zelo poenotiti. Mogoče bi se dotaknil še rejskega programa
tistega del, kjer je gospod Rus komentiral majhen in veliki
tip. Verjemite mi da iz izkušenj v govedoreji ki jim imam, ne
priporočam te odločitve. Velikost živali morate moramo doreči
od tiste minimalne ki je še primerna za pasmo pa ne glede nato
če je 10cm nižja, je pač takšen okvir takšna struktura reje
rejcev in pa do tiste zgornje meje, ki je tudi smiselna, saj
smo ljudje tudi nekje od pol metra pa do dva metra in pol
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višine, pa smo še vedno ljudje. Pasma pa je pasma in znotraj
tega je potrebno tudi v kalkulirati in mislim da je smiselno v
tej smeri zapeljati, verjemite mi kot je gospod pred mano
komentiral na velikost žrebcev. Mi želimo velike, eni želijo
manjše. Gospod Rus ima v nekem razmišljanju popolnoma prav.
Vendar prilagoditi je potrebno to. Mislim pa da bomo lažje to
prilagodili z izračuni plemenskih vrednosti, ki se bodo začele
v tem novem obdobju in na podlagi tega bomo lažje odbirali
žrebce. Sedaj smo samo nekje na vizualni zadevi, v prihodnosti
pa se mi zdi da bo to bistveno lažje. Če primerjam to z
govedorejo, veste prilagoditi se moramo kvaliteti krme,
velikosti hlevov, boksov, in vseh teh stvari če hočemo, da
bomo imeli čim večji izpel od danosti, ki jih pač vsak v
svojem okolju kjer živimo imamo. Vemo da kvalitete krme nimamo
vsi enako in da na različnih pogojih imamo različne pogoje in
zato je treba tudi prilagoditi nekako pasmo in pa znotraj
vsega tega živali, pogoje, ki jih imamo, da bomo imeli izplen
čim večji. Hvala lepa
Jani Šivc: Na prvi del vprašanja bo verjetno odgovor podal
mag. Stane Bergant, drugega pa verjetno doktor Janez Rus.
Stane Bergant: Podobno kot razmišlja Dolinar smo tudi mi
razmišljali ko smo naslavljali na ministra pa na VURS
vprašanja in tudi tam smo izpostavili, da se nam ne zdi
logično, bolezni ki niso več prisotne, da je taka frekvenca,
pa tudi ta dvojnost pobiranja krvi in pregleda na CEM z dveh
veterinarskih organizacij. Vam bom kar prebral odgovor pod
katerega je podpisan minister, da zagotoviti, mi smo vprašali
da bi bilo treba zagotoviti za vzorcev za preiskavo IAK
ARTERITIS in CEM odvzame en veterinar. Sedaj je to razdeljeno
tako, vzorce CEM odvzame veterinarska fakulteta, za IAK in
ARTERITIS pa veterinarji od veterinarske organizacije. Oni so
odgovorili, da opisana delitev del je bila določena zaradi
zahtevnosti posega odvzema in nujnosti takojšnje dostave v
laboratorij vzorcev namenjenih za preiskavo na CEM. Na drug
del pa zakaj so veterinarji pri odvzemu vzorcev za preiskavo
IAK vezani na koncesijsko območje, pa odgovarjajo veterinarji
veterinarskih organizacij.
Pri odvzemu vzorcev na preiskave
na IAK niso vezani na koncesijska območja, ki so določena za
izvajanje del plačanih s strani države. V pogovorih smo že z
dekanom veterinarske fakultete, da bi v letošnjem letu že
steklo odvzem vseh vzorcev na vse tri preiskave s strani
Veterinarske
fakultete.
Mislim
da
imamo
dosti
dobro
dogovorjen, če pa slučajno to ne bi šlo, potem pa bomo na vsak
način vztrajali, da to vzame ena organizacija. Tako da
dvakratno vznemirjanje žrebcev ljudi in tako naprej, mislimo
da je nesmiselno in tukaj bomo vztrajali pri tem kar je tudi
Dolinar izpostavil.
Janez Rus: No če nekoliko pokomentiram še z moje strani kar
sem cen tiče. No strukturo cene smo vam prikazali, cene so
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oblikovane pač v skladu s standardi,
ki veljajo. Po eni
strani v to sem pojasnil, mislim da zadovoljivo. Pri nas so
označevalci obvezno veterinarji ker nihče drug ne sme
aplicirati čipov, oni delajo pač po tarifah, ki jim jih določa
veterinarska zbornica. To je njihov najvišji cenovni prag. V
strukturi cene za označitev ki jo opravljajo za živali za rejo
in rabo se pravi ne rodovniške, predstavlja skoraj polovico
celotne cene, je strošek prevoza (kilometrina in čas porabljen
za prevoz ki je pavšalno za vsako označitev določen. Tako da
ko govorimo o stroških označitve so rejci izenačeni ne glede
na to ali gre za rejca ki je blizu ali pa za tistega ki je
nekje daleč stran. Mislim, da je ta pristop sprejemljiv.
Navsezadnje za vse, tudi za tiste ki so blizu veterinarskih
postaj. Kar se tiče stroška označitve ki ga plača rejci
čistopasemskih živali, videli ste da je sorazmerno nizek od
tega gre 4,5 eure skoraj za fond za nabavo žrebcev. Sicer je
pa oblikovan v skladu z normativi po katerih dela naša služba.
Ti normativi bom rekel nikakor ne omogočajo za sodelavce naše
službe ekstremno visokih plač, jaz vam čisto odkrito povem, da
nimamo nobenega problema sprejet plačo ki jo dobim. Ne čutim
se pretirano plačanega in prepričan sem isto velja tudi za vse
naše sodelavce. Kr se tiče sprememb rejskega programa v tistem
smislu, tako vedno je za vsako stvar je možno zadevo urejat na
več načinov. Rejski program navsezadnje ni nekaj kar bi bilo
fiksno. Rejski program je orodje ki ga skušamo izboljševati in
prav lahko je da bomo ugotovili da ima gospod Dolinar ki ima
izkušnje iz govedoreje tudi v primeru konj prav. Pa bomo
zadeve potem organizirali oz. zapeljali kako drugače. Je pa
seveda dejstvo to da si ni izmislil kak posameznik ali pa
strokovni svet ampak res je zelo veliko rejcev, ki si zelo
želi rediti živali v manjšem tipu. Tudi v tem smislu je treba
populacijo še naprej analizirati in jo obdelovati tudi v
selekcijskem smislu. Videli bomo kako se bodo stvari obrnile.
Je pa pomembno še eno stvar pri tem poudariti. Tudi ko se
pogovarjamo o prodaji žrebet, plasmaju vzrejenih živali ni
izključen namen hladnokrvnih konj pri večini rejcev reja zgolj
klavnih žrebet. Številni rejci seveda s
svojimi živalmi
veliko delajo in poskušajo plasirati tudi plemenske živali,
plemenska žrebeta ali pa plemenske žrebice kobile. To lahko
tudi pri nas prinese določene spremembe v rejskem cilju. Naš
rejski cilj poudarja delovno sposobnost živali in mislim da je
prav tako. Grejo pa nekatere hladnokrvne reje pri tem še mnogo
dlje,
recimo
Avstriji
je
izrazita
tendenca
po
reji,
športnohladnokrvnega
konja
imajo
relativno
zelo
lahkega
žrebce. Živali ki so izjemno izdatnih hodov, ki
so primerne
tudi za tekmovalne vprege. Po drugi strani pa seveda tistim
rejcem ki pa želijo nekoliko težje konje ni tako zelo všeč.
Tukaj seveda gre za neko dinamično ravnotežje. Z rejskim
programom se poskuša samo težnje ki se znotraj populacije
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konj, ki jih imajo rejci se jih poskuša nekako po eni strani
zasledovati po drugi pa spraviti na nek skupni imenovalec. Kar
se rejskega programa tiče ves čas obdobja za katerega je
rejski program priznan so zelo dobrodošle tudi pobude rejcev.
Tako da strokovni svet dobi čim več informacij o težnjah
rejcev samih in pa seveda tudi sodelovanja rejcev, ki imajo
težnjo po sodelovanju v strokovnem svetu.
Jani Šivc: No jaz imam še eno prošnji v imenu gospe ali
gospodične Urške Kladnik Hočevar. Tamle pri plačilu članarine
lahko na njeno prošnjo bi prosili če lahko izpolnite anketo ki
čaka tam pri vhodu oz. anketo za potrebe raziskav in
diplomskih nalog. Tisti ki bi želeli priskočiti Urški na pomoč
izpolnili tole anketo in jo poslali na naslov ki je že
priložen na kuverti. Najlepša hvala v imenu Urške Kladnik
Hočevar.
Bi še kdo pokomentiral, če ne seveda ugotavljam da
po štirih urah,takole zaključujemo uradni del 6. zbora rejcev
ZRKSHP. Torej prehajamo torej na drugi del ki je bolj prijeten
vsaj za želodec.
Igor DERGAN: Sem Dergan Igor iz Dola pri Hrastniku eden rejcev
in redih hladnokrvne konje. Zanima me oz bi vprašal gospoda
Rusa, Kako bo šlo to naprej. Doma se ne sme klati, konje
čipirat, odkupa pa ni. To pomeni bomo čipirane konje klali
doma ali se bo odkup zrihtal, to je prva reč. Druga pa je
zanima me pred 4 leti sem delal za ocenjevalce konj na
veterinarski fakulteti, nekako dva meseca smo hodili na ta
predavanja, po dveh letih smo delali potem te izpite, ampak
danes je že dve leti od tistega in še danes ne vemo
rezultatov. Meni se ne gre za rezultate ali smo naredili ali
nismo naredili teh izpitov. Sam zakaj? Gospod Rus je ta denar
pokasiral od ministrstva za kmetijstvo, mi pa nič ne vemo o
tem...
To bi imel in ...
Mag. Janez Rus: Kar se tiče cen žrebet in možnosti plasmaja,
zelo težko da sem jaz pravi naslov na trgu, seveda je zelo
težko na nekoga s prstom pokazati. Je pa dejstvo da so razmere
ta
trenutek
izrazito
neugodne,
slišali
ste
da
rejske
organizacije poskušajo tudi za konjerejo in konjerejce na
ministrstvu za kmetijstvo doseči večje razumevanje, poskušajo
doseči tudi da bi se konjereja izenačila z govedorejo, tukaj
vsekakor napori rejskih organizacij ki so najbolj legitimen
zastopnik interesov rejcev, so velik in upamo prizadevamo si
da bojo tudi uspešni. Kar pa se tiče tega drugega vprašanja je
pa tako. Niste naredili izpita in pri hladnokrvni pasmi od
slušateljev
ki
so
polagali
izpit
sta
naredili
dve
slušateljici, ki ne sodelujeta več z združenjem. Hvala.
Mag. Stane Bergant:
Jaz bi vseeno Janeza poprosil da mogoče
malo pokomentira tole je resen problem. Namreč čipirani konji
pa klanje. Kako bo sedaj register, to ni povezano s ceni, to
je povezano s klanjem na domu za lastne potrebe. Kako bi
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centralni register ravnal če bo zaklan pravilno označen konj,
pa bo rejec povedal centralnemu registru, tega konja ni več
vrnil ID in jaz mislim da bi tu moral biti en konsenz skupnega
napora da bi se take strani ne sankcionirale. V taki krizi
drugače res ne gre..
Mag. Janez Rus: Poglejte zadeva seveda tudi v konjereji
postaja zelo resna. Tako resno kot je že v govedoreji že
desetletja. Ve se da tisti ki imate goveje živali ali pa tudi
prašiče, pri drobnici nekoliko lažje vse skupaj, točno veste
da so veterinarski inšpektorji zelo dosledni, zelo rigorozni.
Po drugi strani vemo da v govedoreji praktično ni več
dvojčkov. Tako da si tudi s tem marsikaj razlagamo. Situacija
pri nas je taka, da ta register kopitarjev vodimo od začetka,
da imamo podatke o vseh izdanih identifikacijskih dokumentih
in ti podatki so na razpolago inšpekcijam in komurkoli ki je
pooblaščen da kakorkoli nadzira bodisi označevanje bodisi
promet ali premike živali. Vendar je seveda razumljivo, da se
preko noči iz ene situacije iz nekega stanja začelo urejati ko
mora absolutno vse štimat, ni mogoče prestopiti. Mi v Bistvu
ne moremo vplivati na predpise. Pri interpretaciji predpisov
mi ne moremo vplivati ker so ti predpisi, ki veljajo za EU.
Je pa možno pričakovati da Vet. inšpekcije v tem trenutku ne
bodo tako rigorozne. Kolikor jaz vem še nihče v konjereji ni
plačal nobene kazni. Bodisi za neoznačeno, ali pa klanje na
domu. Dejstvo je da se bo temu treba počasi odpovedati in bo
tako kot je za govejo živino tudi žrebeta odpeljati v
klavnico. V tem smislu tudi razmišljati da se z kakšnimi
organizacijskimi ukrepi rejcem malo olajša. Ne glede na vse,
bi pa jaz priporočil vsem ki imate dokumente za konje, ki jih
ni več, da jih vrnete, da napišete izločen dokumente vrnete,
mi bomo pač izvedli spremembe v registru kopitarjev. Jaz
smatram da situacije za nazaj nihče ne bo urejal. Enkrat pa bo
prišlo do tega da se bo s kontrolo pojavil inšpektor in bo
zahteval podatke o tistih konji ki jih ni več pa niso bili
izpisani. Tistih konj ki jih ni več ne jih skrivat pošljite
dokument in pripišite izločen
Tok da vemo da ga ni. Jaz resno mislim, da problemov za nazaj
ne bo nihče delal, za naprej pa se bo potrebno privaditi na
nove pogoje za katere se jaz strinjam, da so rigorozni za
rejce neugodni, kaj več se pa tu ne da za pričakovati....
Jani Šivc:
Jaz mislim da smo izčrpali ta občni zbor, vsem
želim dober tek in zdravje in seveda da se bomo ob določenih
posnetkih tudi malce pozabavali. Še enkrat najlepša hvala. Od
sedaj pa delo po komisijah je rekel predsednik....
Sestanek se je končal ob 14.10 uri.
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