
Zapisnik seje SO KRZS z dne 25. 4. 2019 ob 17.00 uri  

v prostorih Veterinarske klinike 

v Ljubljani 

Prisotni člani SO:, Karolina Cerk Jamnik, Darja Antolin, Rok Hočevar, Tomaž Košak, Ana 
Šonaja 

Odsotni člani SO: Andrej Ledinšek 

 

DNEVNI RED: 

1. Sedmi član SO  

2. Uredba o izvajanju uredbe 2016/1012  

3. Spremembe rejskega programa  

4. Razno 

 

Seja se prične ob 17.00 uri. Sejo vodi predsednica SO Karolina Cerk Jamnik. 

Predsednica SO pozdravi navzoče člane. Ugotovi, da je prisotnih 5 članov SO, sestanek je 
sklepčen. Potrdi dnevni red in preide na prvo točko le-tega. 

Ad. 1: Sedmi član SO 

Karolina Cerk Jamnik pove, da manjka en član, saj je povabilo v SO odklonil Mitja Slavič. 
Prosi za predloge. Ana Šonaja pove, da se je pogovarjala z Ajdo Gorenc, ki je privolila v 
sodelovanje. V kolikor se ostali strinjajo, predlaga kot sedmo članico Ajdo Gorenc. Vsi 
prisotni se strinjajo.  

Sklep 1: Kot sedmega člana se v SO KRZS imenuje Ajdo Gorenc. Predsednica SO bo ji 
tekom prihodnjih dni poslala tudi uradno povabilo. 

Ad. 2: Uredba o izvajanju uredbe 2016/1012 

Karolina Cerk Jamnik pove, da nova uredba o uredbi nalaga ogromno odgovornost na RO. 
Novost je predvsem zootehniški dokument, in bo kot priloga identifikacijskemu dokumentu 
kopitarjev, in kamor se bodo beležili vsi premiki, spremembe lastništva in ostale spremembe. 
Prav tako je glede uvoza semena in zarodkov kar nekaj novosti. Seme bo moralo imeti 
veljavno veterinarsko zootehniško spričevalo, ki ga bo izdala država, v kateri je žrebec 
matično registriran kot plemenjak. V kolikor spričevala ne bo, žrebe po tem žrebcu ne bo 
moglo biti sprejeto v naš register. Izpostavi tudi, da še do sedaj ni prišla nobena pisna najava 



semena, ki jo je dolžan poslati rejec pred semenitvijo. Problem so tudi poročila o žrebitvi, 
katera bi rejec skupaj s kopijo pripustnega lista v roku 28 dni moral poslati na VF. 

Potrebno bo spisati tudi poslovnik, Uredba pa omogoča delovanje RO tudi na področje tujega 
ozemlja, v kolikor v to privoli njihovo ministrstvo.  

Prisotni izpostavijo tudi registracijo žrebet z »dvojnim državljanstvom« (v tem primeru 
francosko-slovensko) v smislu, da je treba dokončno doreči pravice in obveznosti tako 
licenciranega kasača. 

Karolina Cerk Jamnik pove, da v kolikor je žrebe čipirano po pravilniku rejskega programa, 
da ima veljavni slovenski dokument, življenjsko številko in je zavedeno v slovenski centralni 
register, ima pravico nastopa v vseh dirkah, tudi rejskih, na območju Republike Slovenije brez 
omejitev. Izjema so dirke Ljutomerskega kasača. V neskladju z RP  je edino poimenovanje 
žrebeta. 

 Prisotni se s tem strinjajo.  

Sklep 2: SO bo na prihodnjem sestanku zastavil osnutek poslovnika, ki bo kot priloga 
statutu KRZS. Obenem je treba takoj obvestiti rejce o najavi zamrznjenega semena ter o 
pošiljanju poročil o žrebetih. Prav tako morajo biti rejci pozorni, da bodo z letošnjim 
semenom ob uvozu dobili tudi zootehniški dokument po novi uredbi. 

Sklep 3: Žrebeta, ki se registrirajo tako v slovensko kot francosko rejsko knjigo, imajo 
enake pravice in dolžnosti kot slovenski kasač. Pomeni, da lahko tekmujejo tako v dirkah, 
razpisanih za slovenske konje, kot tudi v vseh rejskih dirkah na območju Republike 
Slovenije. Izjema so dirke »Ljutomerski kasač«. 

Ad. 3:  Spremembe rejskega programa  

Pod to točko so prisotni podali mnenja, o katerih se je potem razpravljalo. Na podlagi mnenj 
so bili nato sprejeti naslednji sklepi: 

Sklep 4: Za smernice novih RP se vzame RP slovenskega kasača. RP slovenskega kasača in 
RP ljutomerskega kasača ostajata ločena, dočimer pa se pravila o vodenju rodovnih knjig 
za oba poenotijo. Prav tako se obvezno v novih rejskih programih upošteva tudi rejska 
pravila UET. 

Sklep 5: Posebej se porazdelijo knjige žrebcev, kobil, kastratov in steriliziranih kobil. 
Znotraj teh knjig bodo le ti porazdeljeni tudi po rangih, razvrščali se bodo pa glede na 
oceno, poreklo, čas, zaslužek in potomstvo. Pri pripustih ne bo omejitev, v kolikor je žrebec 
licenciran in ima laboratorijske izvide bp. Bo pa obvezno še vedno veterinarska ocean - 
licenciranje vseh žrebcev, kateri plemenijo na območju Republike Slovenije v naravnem 
pripustu. Žrebci z licenco v tujini, morajo še vedno priti na pregled - licenciranje  Za vse 
žrebce bodo zavedene tudi vse morfološke pomanjkljivosti. 

Sklep 6: postopno se uvede linearni sistem ocenjevanja kasaških konj. 



Sklep 7: Nujno se mora opredeliti definicija oziroma interpretacija besedne zveze 
“Ljutomerski kasač”. Pri tem bo potrebno sodelovanje z Muzejem Ljutomerski kasač v 
Ljutomeru. Zadolži se Ano Šonaja in Darjo Antolin, da pridobita s pomočjo Muzeja 
podatke o izvornih linijah ljutomerskega kasača, dotično izvorne rodovne knjige kobil in 
žrebcev, po katerih se bo formirala splošna definicija. 

Sklep 8: Ostajajo odprti predlogi o spremembi načina poimenovanja žrebet, kar pomeni, da 
bi se žrebeta poimenovala po abecedi glede na leto rojstva. S tem bi uskladili tudi edino 
razhajanje pri registraciji žrebet dvojnega državljanstva. Izjema bi ostali ljutomerski kasači, 
kjer bi poimenovanje žrebeta zaradi sledenja izvornih linij ostalo tako kot je – po prvi črki 
materinega imena. 

Naslednji sestanek SO je predviden za četrtek, 9.5.2019, do takrat vsi člani prejmejo gradivo 
o uskladitvi točk RP, kar bo osrednja temanaslednjega srečanja in kjer se bodo zastavili 
osnutki novih RP za slovenskega in ljutomerskega kasača. 

Ad. 4: Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Sestanek se zaključi ob 19.20 uri.  

 

Zapisala:                                                                                                   Predsednica SO,  

Ana Šonaja,                                                                                     Karolina Cerk Jamnik 

  sekretarka KRZS 

  


