Združenje rejcev konj Slovenske hladnokrvne pasme
Kamno Brdo 1A
1294 Višnja Gora

Obvestilo in povabilo k sodelovanju

Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme obvešča svoje članice in člane,
rejke in rejce slovenskega hladnokrvnega konja:
•

Vse članice in člane ter rejke in rejce konj SHL pasme obveščamo, da bo Dan odprtih
vrat vzrejališča plemenskih žrebcev slovenske hladnokrvne pasme, v soboto
16. 07. 2022, med 10.00 in 12.00 uro, v Gornjih Ložinah 10a pri družini Omerza.
Možen bo ogled žrebetišča, oskrbe in dela z mladimi žrebci letnika 2020 in 2021.

•

Od 20. do 25. 8. 2022 bo sejem AGRA v Gornji Radgoni. Predstavila se bo tudi pasma
SHL z žrebcem in kobilo z žrebetom.

•

Dan Slovenskega hladnokrvnega konja bo v soboto, 10. septembra 2022, na
kmetijski šoli Grm Novo mesto, na katerem bo v skladu z Rejskim programom za rejo
slovenskih hladnokrvnih konj in z letnim programom ZRKSHP organiziran test delovne
sposobnosti za žrebice, kobile in plemenske žrebce SHL pasme.
Na Dnevu slovenskega hladnokrvnega konja bomo organizirali tudi pregled in sprejem
triletnih žrebic v rodovnik za SHL pasmo.

•

V soboto 1. oktobra 2022 bo oddaja žrebcev letnika 2020 na prve pripustne postaje.

•

Tudi letos na običajnih preglednih mestih poteka evidentiranje in pregled letošnjega
naraščaja izmed katerega bomo v petek, 14. oktobra 2022 na hipodromu Stožice
dokončno odbrali najmanj 15 najboljših moških žrebet, ki bodo odkupljena za bodoče
plemenjake.

•

V soboto 15. oktobra 2022 bo na hipodromu Stožice potekalo redno licenciranje
plemenskih žrebcev in redna menjava žrebcev SHL pasme.

Za sodelovanje s svojimi konji SHL pasme na Dnevu slovenskega hladnokrvnega konja
in na dokončni odbiri moških žrebet bomo tudi letos nadomestili del stroškov.
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Vabimo vse članice in člane ter rejke in rejce Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne
pasme, da se nam pridružite pri naših aktivnostih s katerimi želimo promovirati kvalitetno rejo
slovenskega hladnokrvnega konja, pokazati njegovo vsestransko uporabnost in izboljšati
možnost prodaje živali za delo in pleme, kot tudi za prehrano.
Želimo vam veliko rejskih uspehov in vas lepo pozdravljamo!
Izvršilni odbor in strokovni svet ZRKSHP
Predsednik ZRKSHP
Slavko Vrhovec

