KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE, I.slovenskega tabora 16, 9240 Ljutomer
zdruzenje.krzs@gmail.com
Križevci pri Ljutomeru, 28.02.2016

Zapisnik 1. rednega letnega občnega zbora KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE

Občni zbor se je uradno pričel ob 10.30 uri v gostilni Šadl v Križevcih pri Ljutomeru.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pozdravni nagovor predsednice
Potrditev sklepčnosti občnega zbora
Izvolitev delovnih organov občnega zbora
Kratko strokovno predavanje dr. Klemna Potočnika
Poročilo predsednice, sekretarke, strokovnega in nadzornega odbora
Poročilo strokovnega sodelavca Veterinarske fakultete
Razprava na poročila
Izvolitev blagajnika KRZS in sprememba višine članarine
Plan dela za leto 2016
Beseda gostom
Razno

K1
Predsednica mag. Mojca Nushol pozdravi vse navzoče še posebej vse goste, kateri so se odzvali
vabilu.

K2
Sklepčnost občnega zbora; glede na ustanovni občni zbor, kjer je bilo prisotnih 53 članov, je danes
prisotnih 43 članov. Po statutu društva mora biti za sklepčnost le tega prisotnih vsaj 50 odstotkov
članov, tako predsednica ugotavlja, da je občni zbor sklepčen. Seznam prisotnih je priloga zapisniku.
Sklep 1. Dnevni red je soglasno potrjen, občni zbor je sklepčen

K3
Po predlogih članov občnega zbora se za člane delovnega predsedstva imenuje:
Predsednik: Janez Dolinšek
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Član: Ivan Košak
Član: Miro Pirc
Zapisnikar: Saša Seršen
Overovatelja zapisnika: Andrej Ledinšek, Simon Slavič
Verifikacijska komisija: Peter Zadel, Tomaž Košak, Darja Trontelj Dolinšek
Sklep 2. Predlogi so soglasno potrjeni.

K4
Tema strokovnega predavanje dr. Klemna Potočnika je predvsem izvajanje rejskih programov za
kopitarje pasme slovenski in ljutomerski kasač, rejski cilji ter možen rejski napredek za omenjeno
pasmo, izračunavanje plemenske vrednosti ter možnost uporabe genomske selekcije v konjereji.

K5
Podana so bila poročila:




predsednice mag. Mojce Nushol, letno poročilo je priloga zapisniku
predsednika nadzornega odbora Uroša Bernardiča, kateri poda informacije glede finančnega
stanja društva v letu 2015. Poročilo je priloga zapisniku
strokovnega odbora, kjer poda informacije dr. Klemen Potočnik že v svojem strokovnem
predavanju glede izvajanja rejskega programa-genomska selekcija

K6
S strani Veterinarske fakultete ni bilo prisotnega predstavnika. Predsednica mag. Mojca Nushol poda
informacijo, da bo z njimi podpisana pogodba za vodenje registra in označitev žrebet za leto 2016.

K7
Predsednica mag. Mojca Nushol poda predlog glede višine članarine za leto 2016, katera naj bi bila
enotna za fizične in pravne osebe in sicer v višini 20 eur. To utemeljuje z dejstvom, da so nekateri
naši aktivni člani, kateri so drugače pravne osebe v rejskem smislu, večkrat pripravljeni z lastnim
doniranjem pomagati rejski organizaciji. Meni da tako nima smisla teh ljudi dodatno finančno
obremenjevati. Vlado Žnidarič meni, da naj bo višina za pravne osebe vseeno višja in predlaga 50 eur.
Sklep 3. Občni zbor KRZS potrdi enotno članarino za vse člane in sicer 20 eur za leto 2016
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K8
Sklep 4. Občni zbor zadolži upravni odbor, da v letu 2016 določi blagajnika društva.

K9
Plan dela za leto 2016 poda predsednica Mojca Nushol, pripomb ni bilo podanih in je priloga
zapisniku.
Sklep 5. Občni zbor potrdi plan dela za leto 2016

K10
Maša Habjan kot generalna sekretarka Kasaške centrale Slovenije poda nekaj informacij glede
prenove informacijskega sistema Kasaške centrale Slovenije predvsem z povabilom rejski organizaciji,
da se pridruži projektu. Skupno sodelovanje je namreč pogoj, da ne pride do poznejšega podvajanja
informacij in nesmiselnem vodenju dveh baz podatkov. Glede stavnega sistema v kasaškem športu
zaenkrat ne more podati nobenih obetavnih informacij.

K11
Ivan Košak predlaga, da se v letu 2016 na vseh kasaških prireditvah v Sloveniji organizirajo in izvedejo
točke (dirke) z zaslužkom konj do 2.000 eur izključno za slovenske kasače. Mnenja je, da bomo kmalu
ostali brez konj v državnih prvenstvih, v kolikor bolj ne zaščitimo domače reje.
Uroš Bernardič kot soorganizator dirk v Krškem, ne vidi smisla po zapiranju dirk, predvsem ne za
slovenske rejce konjev, kateri so registrirani v tujini. Njihov klub zato odpira vse dirke na tekmovalni
dan, tudi za konje v tujem registru. Doda še, da je za izpeljavo dirk domačih konj že premalo.
Maša Habjan pove, da strokovni odbor poda predloge, priporočila in sprejme sklepe glede razpisa
dirk, vendar pa se v praksi klubi sami odločajo glede razpisa posameznih točk na tekmovalni dan .
Peter Zadel pove, da se očitno tudi veliko konj domače reje ne trenira. V tekmovalnem letu 2015 je
prišel od generacije konj 2013 na stezo le en dvoletnik pasme slovenski kasač. Predlaga, da rejska
organizacija od žrebčarjev tudi zahteva podatke glede števila pripustov plemenskih kobil v
posameznem letu in da je s tem seznanjena širša javnost.
Drugih predlogov ni bilo.

Občni zbor je bil zaključen ob 13.00 uri.
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PRILOGE:
1. LETNO POROČILO PREDSEDNICE PO TOČKAH

Ustanovni občni zbor v komendi

Postopek registracije na ue,

Udeležba na letni skupščini centrale,

Udeležba na občnem zboru v Šentjerneju

Udeležba na sestanku na vf glede pogodb z dpo in strp-ja

Sodelovanje na razstavi v Šentjerneju

Sodelovanje na radgonskem sejmu AGRA s 5 predstavniki različnih ljutomerskih rodov

Razstava enoletnikov v Ljutomeru

Predstavitev petih plemenskih žrebcev na Štefanovih dirkah v Ljubljani

Sodelovanje na kasaški akademiji v Ljubljani, kjer me je nadomeščal podpredsednik
Miro Pirc

Sodelovanje na kasaški akademiji v Šentjerneju

Sodelovanje na rejskih dirkah, kjer smo si šele proti koncu sezone 2015 priborili
ustrezen protokol, ki bi rejcu namenil dovolj pomembno mesto

Sodelovanje v reviji KAS

Pridobitev koncesije s strani MKO je prišla šele pred kratkim, v začetku leta 2016

UO se je sestal tri krat , kjer smo se dogovarjali o tekoči problematiki. Velik problem je še
vedno pridobivanje sredstev, v lanskem letu sem si kot pogoj, da sprejmem funkcijo,
pridobila 2000€ s strani Centrale, za kar se predsedniku Sedeju zahvaljujem.
2. PLAN DELA ZA LETO 2016 PO TOČKAH













Sodelovanje na licenciranju
Ureditev spletne strani
Predstavitev preostalih ljutomerskih rodov na AGRI
Razstava enoletnikov v Ljutomeru
Predstavitev licenciranih žrebcev na Štefanovih dirkah v Ljubljani
Dodatna razstava kasačev, kobil (Komenda?)
Sodelovanje na licenciranju
Sodelovanje na letnih pregledih kobil in naraščaja
Nakup programske opreme
Vzpostavitev in izdajo »Studbooka« za obe pasmi
Sodelovanje na rejskih dirkah in v reviji KAS
Sofinanciranje testa delovne sposobnosti

Predvsem pa želim dobro sodelovanje z rejci, ki ste nosilci kasaškega športa pri nas.
Obračajte se na člane upravnega odbora, na člane strokovnega sveta, dajajte pripombe in
predloge, želimo poenostaviti rejska programa, jih uskladiti z evropskimi pravili, ki so v velikih
pogojih enostavnejša kot pri nas.

