
ZAPISNIK SEJE STROKOVNEGA ODBORA KRZS 
IZ DNE 22.10.2015 V PROSTORIH KK KOMENDA, 

GLAVARJEVA CESTA 98, 1218 KOMENDA 

 

Prisotni člani SO: Klemen Potočnik (predsednik SO), Karolina Cerk Jamnik, Matej Slana, 
Darja Antolin, Matej Jan, Darja Dolinšek Trontelj, Tomaž Košak 

Odsotni člani SO: Špela Malovrh, Janko Slavič 

Ostali prisotni: Mojca Nushol (predsednica KRZS), Ana Šonaja (generalna sekretarka 
KRZS) 

Seja se prične ob 17.15 uri, prisotnih je 7 članov SO. Ugotovi se, da je SO sklepčen. Sejo 
izključno tokrat vodi predsednica KRZS Mojca Nushol. 

Dnevni red: 

1. IMENOVANJE LICENCIRNE KOMISIJE 
2. SPREJEM ALI ZAVRNITEV DVEH ŽENSKIH ŽREBET PO BALTIC SPEEDU V 

SLOVENSKI REGISTER 
3. SPREJEM ALI ZAVRNITEV LETNICE V SLOVENSKI REGISTER, PRI ČEMER 

JE MATI VPISANA V ITALIJANSKI REGISTER 
4. SPREJEM PROTOKOLA PRI UVOZU PLEMENJAKOV 
5. RAZNO 

Predsednica KRZS pozdravi navzoče. V uvodu pove, da je na ministrstvo bila podana vloga 
za pridobitev koncesijes katero bo MKO tudi uradno potrdilo naše združenje kot priznano 
rejsko organizacijo. Klemnu Potočniku pove, da je on kot predsednik strokovnega sveta tudi  
odgovorna oseba oziroma strokovni vodja za izvajanje rejskih programov. Predvideva, da bo 
še potrebno pripraviti nekaj dopolnitev in obenem pričakuje, da bo KRZS koncesijo pridobila 
do konca leta. Potrdi dnevni red in preide na njegovo prvo točko. 

Ad.1: Imenovanje licencirne komisije 

Mojca Nushol pove, da je v preteklih letih vedno obstajala licencirna komisija, koliko se je pa 
ta komisija vključevala v same postopke licenciranja, ji ni znano. Zanima jo, kdaj potekajo 
licenciranja in koliko strokovnih delavcev veterinarske fakultete je v licencirni komisiji. 

Karolina Cerk Jamnik navede, da se ta licenciranja vršijo v večji meri na spomlad, v kolikor 
se pa izrazi želja rejca, se pa naredi tudi izjema in se žrebec licencira naknadno. V licencirni 
komisiji po navadi imajo tri delavce veterinarske fakultete in dva ali pa tri zunanje člane. 

Mojca Nushol predlaga, da bi taka oblika licencirne komisije ostala tudi v prihodnjem letu, 
predvsem pa, da so zunanji člani tisti, ki so dovolj nepristranski. Predlaga, da v licencirno 
komisijo poleg treh strokovnih delavcev vključimo tri rejce, ki vedo, za kaj se gre in so 



obenem seznanjeni tudi z dogajanjem in željami rejcev v tujini. Prisotne člane prosi, da 
izberejo te tri osebe. 

Matej Jan pove, da je v komisijo potrebno dati ljudi, ki imajo kompetence na tem področju in 
ki vsaj v osnovi vedo, za kaj se gre pri tej stvari.  

Darja Antolin predlaga, da se izberejo ljudje iz različnih koncev Slovenije. Preostali člani se 
strinjajo.  

SO sprejme sklep št. 1: Po predlogih je SO izbral naslednje ljudi, ki bodo v sezoni 
skupaj s strokovnimi delavci veterinarske fakultete v letu 2016 sestavljali licencirno 
komisijo:Judež Jože, Sagaj Janko, Jerovšek Roman. Vse tri se z odločitvijo SO seznani 
osebno. Ko se pridobi njihova privolitev, se pripravi predlog sestave licencirne komisije 
v pogled in potrditev UO. V primeru, da kdo izmed izbranih treh mesto v licencirni 
komisiji zavrne, je SO izbral rezervna člana, in sicer Antončič Jožeta in Lovrenčič Nino. 

Ad. 2: Sprejem ali zavrnitev dveh ženskih žrebet po Baltic Speedu v slovenski register 

Mojca Nushol pove, da gre v bistvu za tri žrebeta. Dve sta že čipirani, lastnik tretjega pa čaka 
odločitev strokovnega odbora. So potomke žrebca, katerega se po pravilih UET-a ne bi smelo 
več pripuščati, saj je mrtev. Izrazi mnenje, da če se bomo začeli pravilnika UET striktno 
držati zdaj, v tem trenutku, potem izgubimo ta tri žrebeta, naslednje leto pa še najmanj tri, 
lahko pa tudi več, in sicer potomce kobil, ki so bile letos pripuščene pod plemenjaka Brandy 
dei Fiori, ki je poginil junija 2014, in se ga po pravilniku UET letos ne bi smelo več 
pripuščati. Člen 11 v pravilniku UET-a namreč veleva, da se žrebeta, pripuščena po izteku 
leta, v katerem je žrebec poginil, ne smejo uradno registrirati v nobeni državi, ki je članica 
UET. Prisotne člane strokovnega odbora prosi, naj presodijo strokovno in naj ob podaji 
svojega mnenja imajo v mislih to, da je reja še do nedavnega bila v upadu, da je vsako žrebe v 
slovenskem registru več kot dobrodošlo in da v primeru sprejema teh žrebet zanje odgovarja 
izključno in samo ona, kot predsednica KRZS. 

Matej Jan pove, da osebno nima nič proti registraciji tako žrebet po Baltic Speedu, kot tudi 
tistih po Brandy dei Fiori-u, ki bodo skotena naslednje leto, a obenem poudari, da v tem 
primeru moramo biti pripravljeni na posledice, ki zagotovo ne bodo majhne in bodo za sabo 
potegnile veliko stvari. 

Karolina Cerk Jamnik se s tem popolnoma strinja in pove, da bo v prvi vrsti nastradala 
ZDKCS. Športna komisija Slovenije, ki nadzoruje vse športne organe v Sloveniji, med 
drugim tudi ZDKCS, izvaja preglede nad delovanjem teh organizacij in je v primeru kršitve 
zakonodaje izredno stroga. Vsako nepravilnost oziroma nespoštovanje zakonodaje (v tem 
primeru zakonodaje UET), je dolžna nemudoma sporočiti naprej, torej na sedež UET, katera 
lahko potem sproži interno preiskavo. V tem času se lahko delovanje ZDKCS kompletno 
zamrzne, posledično pa so ustavljeni vsi štarti konj in tekmovalcev, sploh v tujini.  

Darja Antolin pove, da je osebno sama tudi za sprejem teh žrebet v slovenski register, in 
predlaga omejitev štartov tem potomcem v tujini. Pove, da bi letos lahko bila tudi sama med 
temi lastniki oziroma rejci, o katerih zdaj teče beseda, a njihova kobila ni ostala breja. Čeprav 



je za svojo kobilo imela izbranega drugega plemenjaka, ji je veterinar, ki je semenil, za »super 
ceno« ponudil Baltic Speed-a. Na tem mestu se vpraša, kdo je dejansko kriv za to, da je sploh 
dovolil pripuste tega semena, če je ta žrebec že več let mrtev. Sama namreč s tem členom 
pravilnika nikoli ni bila seznanjena. 

Mojca Nushol poudari, da je to napaka obeh prejšnjih rejskih organizacij, veterinarske 
fakultete ter ostalih ustanov, ki so posredno ali neposredno vpletene v reprodukcijo kasaških 
žrebet, da rejcev o tem niso sproti obveščale. 

Darja Dolinšek Trontelj izrazi obžalovanje glede rejcev dotičnih žrebet in žrebet samih, a  
obenem poudari, da se lahko močno zaplete v primeru, če prav katero od teh žrebet dobi kako 
večjo dirko, rejsko dirko ali pa celo derby. Ostali prisotni ji pritrdijo. Dolinškova obenem 
vpraša, zakaj nihče od za to zadolženih v prejšnjih pripustnih sezonah ni ukrepal, ko  se je na 
forumu ZDKCS javno oglaševala prodaja semena dotičnega žrebca (torej Baltic Speeda), 
kateri je bil še dodatno označen z zvezdico kot poginuli žrebec, če je bilo po zakonu UET 
prepovedano njegovo osemenjevanje. 

Mojca Nushol pove, da smo že toliko let člani UET, in da se določene stvari niso odvijale 
čisto po pravilih njihovega zakonika. Meni, da je prišel čas, da se odločimo, ali se bomo 
začeli dosledno držati njihovih pravil, ali se bodo stvari še vedno delale »po domače«. Ter 
seveda, da se določi točen časovni okvir, kdaj se bo pravilnik UET začel spoštovati – ali takoj 
zdaj, ali s 1.1.2016. Obenem opozori, da bodo kljub temu nepravilnosti v konjskem športu 
vedno obstajale, kot so se dogajale ves ta čas.Poudari, da sama glede problema teh žrebet 
zaenkrat ne bi bila tako striktna, a če pride pri tem do širšega problema, se zaveda, da bo za to 
mogla odgovarjati. Danes v tem primeru ne bo glasovala glede tega, ker niti ni članica 
strokovnega sveta, niti ne bo govorila kot strokovnjak. A kot predsednica rejske organizacije 
se je dolžna zavzeti za te rejce, ki so danes pod vprašajem. Člane spomni, da če danes ne 
potrdijo teh žrebet po Baltic Speedu za vpis v slovenski register, potem bodo naslednje leto 
prisiljeni zavrniti tudi tista žrebeta, katerih matere so bile letos semenjene pod Brandy dei 
Fiori-a, čigar pripuščanje oziroma semenitev je po zakonu UET prav tako prepovedana, saj je 
žrebec poginil leta 2014. 

Matej Slana pove, da je tudi njemu osebno zelo žal za tako za ta žrebeta, kot tudi za tista, ki se 
bodo skotila drugo leto ter se znašla v enaki situaciji in pod vprašajem, vendar se mu ne zdi 
pravilno, da pa bi zaradi malomarnosti nekaterih zapostavili vse ostale rejce, ki so pripuščali 
po pravilih, večina med njimi za veliko večji denar. Pritrdi Dolinšek Trontljevi, da bi v 
primeru dobrih uvrstitev ali pa celo zmag Baltic Speed-ovih žrebet v večjih dirkah situacija 
zagotovo eskalirala.  

Karolina Cerk Jamnik  pove, da obstajajo izredni primeri, kjer se žrebe lahko izrecno vpiše v 
register. En izmed teh je tudi, če domači kasaški žrebec, ki ni licenciran, slučajno pride v stik 
s kasaško kobilo in jo oplodi. A v tem primeru pa to ne pride v poštev, saj ni v skladu s 
pravili, obenem pa lahko nastane problem neslutenih razsežnosti, kar je pojasnila že prej. 



Matej Jan temu pritrdi, obenem pa poudari, da ni potrebna zmaga katerega izmed teh žrebet v 
derby-ju, da bi se našel nekdo in zadevo prijavil višjemu organu, pač pa je lahko dovolj že 
zmaga v čisto navadni dirki. Ostali prisotni se s tem strinjajo. 

Klemen Potočnik pove, da je naloga strokovnega sveta ta, da poda strokovni predlog, katerega 
lahko upravni odbor kasneje ali potrdi, ali ovrže. Obenem poudari, da je prav strokovni svet 
tisti, ki se v prvi vrsti pravil mora strogo držati, čeprav je hudo, da obstaja možnost, da bodo 
ta žrebeta zavrnjena. Njegovo mnenje je, da tista zvezdica, s katero je bil v oglasu na forumu 
ta žrebe označen, za rejca pomeni določeno tveganje, prav zaradi tega, da je žrebec že tako 
dolgo mrtev in ker je seme že staro. S tem se strinjajo vsi prisotni člani.  

V nadaljevanju Potočnik izrazi sumničavost glede izredno nizke cene, ki je bila nastavljena za 
Baltic Speed-a v prodajnem oglasu. Sam je namreč mnenja, da bi glede na ta podatek, sploh, 
če ga primerjamo s preostalimi cenami, ki jih imajo zastavljene ostali plemenski žrebci, 
moralo biti čisto vsakemu jasno, da tu nekaj ni v redu. Ponovno poudari, da mu je tako 
letošnjih žrebet, kot tudi žrebet, ki bodo skotena naslednje leto, in ne bodo ustrezala zakonu, 
zelo žal, a da je vseeno potrebno takoj narediti red, prav zaradi tega, da se take napake ne 
bodo ponavljale iz leta v leto, in da ne bo vedno debate o tem, komu in kdaj se bo smelo 
pogledati skozi prste. 

Ana Šonaja predlaga, da se na UET pošlje dopis, v katerem se navede trenutni problem tako 
letošnjih žrebet po Baltic Speed-u, kot žrebet po Brandy dei Fiori-u. Meni, da je pošteno do 
vseh, tako do rejcev, ki so se letos znašli v tej situaciji ter tistih, ki bodo na tem mestu 
prihodnje leto, kot tudi do rejcev, ki so pripuščali  »po pravilih«. Poudari, da je edino 
pravilno, da se tem žrebetom da možnost za nemoteni sprejem v register, kot tudi možnost, da 
enakovredno vsem ostalim konjem nastopijo tako v rejskih dirkah kot tudi v tujini. To pa bo 
mogoče le v primeru, da jih potrdi najvišji organ – UET. Vsi prisotni se s tem strinjajo. 

Klemen Potočnik pove, da se napiše seznam teh žrebet, utemeljitev, zakaj je do tega prišlo, da 
so bili rejci zavedeni in da jih prosimo za dovoljenje za registracijo. Mi, kot člani UET smo 
dolžni njihova pravila spoštovati.  

 

SO sprejme sklep št. 2: Predsednik strokovnega odbora gospod Klemen Potočnik bo po 
prejemu seznama žrebet, ki se v tej točki dnevnega reda smatrajo kot kritična, na sedež 
UET poslal dopis in v njem predstavil tekočo problematiko glede registracije. Obenem 
bo vključil tudi kobile, ki so bile letos pripuščene pod žrebca, ki se po pravilniku UET 
prav tako ne bi smel več koristiti za razplod (v tem primeru Brandy dei Fiori). Po 
prejemu odgovora UET bo izredno zasedal upravni odbor KRZS, kateremu bo 
podrobno predstavljena problematika registracije kritičnih žrebet, rojenih v letih 2015 
in 2016 ter odgovor UET. UO bo takrat sprejel končno odločitev.  

 

 



 

Ad. 3: Sprejem ali zavrnitev letnice v slovenski register, pri čemer je mati vpisana v 
italijanski register 

Mojca Nushol pove, da ima gospod Josip Vedenik letnico, katero bi rad vpisal v slovenski 
register. V italijanski register žrebice ni vpisal, ker je njen oče žrebec, ki ni licenciran za 
Italijo. Njena mati je trenutno vpisana v italijanski register. Problem je, ker mati letnice ni bila 
v letu rojstva za stalno izvožena v Slovenijo, zato je trenutno v situaciji, da letnice ne more 
registrirati niti pri nas. Pove, da sta dve možnosti: ali letnici zavrnemo vpis v slovenski 
register, ali pa vpišemo v slovenski register tako kobilo, ki je sedaj spet breja, ter letnici 
omogočimo naknadni vpis. Spet bi morali zaobiti člen, ki je sicer zapisan v slovenskem 
pravilnik in ki prepoveduje registracijo kobile in žrebeta, če le ta ni izvršena v letu rojstva 
žrebeta. Člane povabi, da podajo mnenje in odločitev. 

Klemen Potočnik vpraša, ali je žrebec, ki je oče letnice, dovoljen za pripust v Sloveniji. 
Obenem izrazi obžalovanje, da ni predloženih dokumentov o kobili. Zdi se mu, da spet ni 
primerno, da strokovni odbor odloča mimo zakona. 

Darja Dolinšek Trontelj vpraša za strokovno mnenje, ali se ta kobila res smatra kot dober 
genetski material za v naprej in koliko žrebet se v bodoče lahko od nje pričakuje, da bi se 
strokovni odbor danes odločil za registracijo. 

Darji Antolin se zdi vprašanje na mestu, saj izrazi skrb, da bo ta vpis v register le trenuten. 
Obrazloži, da bi bilo škoda delovati mimo zakona samo za to, da bi letnica in še mogoče 
kakšno žrebe dobili dovoljenje registracije, kasneje pa se kobila več ne bi pripuščala. 

Matej Jan predlaga, da bi v izogib podobnim situacijam, ki se bodo v prihodnosti zagotovo še 
dogajale, spremenili ta člen v pravilniku o registraciji žrebet tako, da bi bile tudi kasnejše 
registracije možne, a bi morali lastniki za to plačati neprimerno višjo ceno.  

Karolina Cerk Jamnik pove, da je za naknadno registracijo že tako ali tako predvidena višja 
cenovna postavka. 

Darja Antolin pove, da je potrebno, da dobi KRZS svoj pravilnik, po katerem bo delala. 
Predlaga, da se prevede pravilnik UET, da se pregleda nekaj pravilnikov ostalih rejskih 
organizacij in da se sestavi en zdrav povzetek vsega.  

Ana Šonaja se s tem absolutno strinja in poudari, da je tako prevedeni pravilnik UET kot novi 
rejski pravilnik nujno takoj objaviti na strani ZDKCS, da ne bo vedno znova kakih izgovorov, 
če pride naslednjič do takih težav. Vsi se strinjajo. 

Klemen Potočnik pritrdi predlogu in pove, da je čas, da se tudi pri nas nehajo potrjevati 
izjeme, saj tiste rejce, ki se držijo nekih pravil, postavljajo v slabo luč. Strinja se, da je prvi 
korak, ki je tukaj potreben, sestava novega rejskega programa, ki bo zanimiv in katerega bodo 
rejci z veseljem prebirali.  

 



Matej Jan se vrne na dotičen primer registracije kobile in letnice ter predlaga, da se ju tokrat 
potrdi, s tem da se s 1.1.2016 začnemo strogo držati pravilnika, ki ga je strokovni svet 
primoran v najkrajšem možnem času sestaviti. Obenem predlaga, da če se še kje najde kak 
podoben primer, da se to uredi, da se naredi čistka, naslednje leto pa je konec s tem. Vsi 
prisotni se s tem strinjajo.  

Prisotni so poklicani na glasovanje. 

SO sprejme sklep št. 3: Prisotni so s sedmimi glasovi za in nobenim proti pritrdili 
naknadni registraciji kobile in letnice, ki sta v lasti gospoda Josipa Vedenika, da se v 
skladu s pravili veterinarske fakultete sprejme v slovenski register.  Vodstvo KRZS se 
zaveže, da bo po objavi zapisnika nemudoma obvestila vse, da sporočijo, če je kje v 
Sloveniji še kakšen zamujeno žrebe ali letnik, da se ga po postopku in tarifah 
veterinarske fakultete čim prej registrira. Rok za končano naknadno registracijo po 
veljavnih pravilih je 31.12.2015. Strokovni svet se bo na naslednjem zasedanju 
osredotočil predvsem na dopolnitve rejskega programa za kasače, ki bodo skladne s 
pravili UET. 

 

Ad. 4: Sprejem protokola pri uvozu plemenjakov 

Mojca Nushol pove, da je nesprejemljivo, kar se je dogajalo lani, in sicer, da se plemenski 
žrebci uvozijo v Slovenijo na koncu plemenilne sezone in se na koncu še nekontrolirano 
pripuščajo. Zdi se ji, da je dovolj časa, da se to uredi prej, ne pa maja ali junija, ko je 
plemenilna sezona že bolj proti koncu. Poudari tudi, da je v preostalih državah red, da se ne 
sme pripuščati nekih tretje razrednih plemenjakov, medtem ko je pri nas dovoljeno vse. Želi, 
da se pri teh stvareh vzpostavi neki red. Predlaga strokovnemu odboru, da sprejme protokol, 
da se žrebci, ki bi plemenili v naslednjih plemenilnih sezonah, ob začetku leta ustrezno 
pregledajo ter da se seznam teh žrebcev in njihovih seroloških izvidov javi še pred začetkom 
plemenilne sezone vodstvu KRZS.  

Karolina Cerk Jamnik pove, da če se žrebec pripušča še pred pridobitvijo ustreznih 
dokumentov in seroloških izvidov, je to kaznivo in nikakor v skladu s pravilnikom. Strinja se, 
da se je v prihodnosti potrebno temu na vsak način izogniti.  

Matej Jan se strinja in pove, da so v teh primerih zavedeni ponovno rejci. Predlaga, da se 
kobile, ki so vpisane v slovenski register, in so že bile letos ali pa še bodo v bodoče 
pripuščene pod žrebca brez veterinarskih izvidov, in kateri se kasneje pokaže kot pozitiven na 
virusni arteritis, za naslednjo plemenilno sezono obvezno veterinarsko pregledajo, najbolje bi 
bilo kar na stroške žrebčarja, ki je okuženega žrebca tako neodgovorno spuščal. Predlaga, da 
se kobile, ki bodo po takem spodrsljaju pozitivne na ta virus, izloči iz nadaljnje reje, s tem pa 
se neposredno zaščiti tudi žrebčarje, katerih žrebec je zdrav.  

Klemen Potočnik ne more verjeti, da tudi pri zadnji točki diskutiramo o izjemah, ki delujejo 
mimo pravilnika.  



Matej Slana se strinja z Janom, saj lahko taka okužba povzroči veliko škodo in jo je že v 
štartu treba zajeziti. Obenem vpraša, zakaj se žrebcem, ki so pozitivni na kri, še vsako leto 
vedno znova jemlje kri, namesto da bi se opravile preiskave samo na semenu, kjer se vidi, ali 
je žrebec izločevalec ali ne? Zdi se mu nepotreben dodatni strošek, ki ga pri tem plačuje 
žrebčar, da se opravlja dvojna preiskava, namesto samo ena, ki je v bistvu tudi odločilnega 
pomena. Predlaga, da se to uredi. Preostali se s tem strinjajo.  

Karolina Cerk Jamnik pove, da se je ponovno pokazalo, da je predelava rejskega programa 
nujno potrebna in da je res čas, da se začnejo s tem ukvarjati.  

SO sprejme sklep št. 4: Predsednica KRZS je vse članom strokovnega sveta še pred 
naslednjim zasedanjem le tega dolžna poslati rejska programa obeh prejšnjih rejskih 
organizacij, da si ju člani preberejo in mogoče že v lastni režiji začrtajo osnutke za 
sestavo novega. SO se določi, da bo na naslednjem zasedanju poskušal sestaviti 
dopolnitve rejskih programov, posebej pracvila o licenciranju in pripuščanju žrebcev na 
ozemlju Republike Slovenije, ki bo obenem tudi v skladu z UET. Dopolnitve bodo 
poslane UO in kasneje MKO. 

 

Ad. 5: Razno 

Pod točko razno ni odprtih vprašanj, predsednica Mojca Nushol pove edino, da so priprave za 
razstavo v polnem teku in napredujejo dobro. V primeru potrebe po pomoči apelira na člane 
SO, da jo sprejme. Prisotni potrdijo pomoč. 

 

Sestanek se zaključi ob 19.25 uri.  

 

Zapisala: Ana Šonaja, generalna sekretarka KRZS 

 

 

 


