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Dobruška vas, 19.03.2017 

 

Zapisnik 2. rednega letnega občnega zbora KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE 

 

Občni zbor se je uradno pričel v nedeljo 19.3.2017 ob 11.30 uri v gostišču Deteljica, Dobruška vas 36, 
Škocjan. 

Dnevni red: 

1. Pozdrav predsednice in otvoritev občnega zbora 
2. Sprejem dnevnega reda 
3. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika) 
4. Poročilo predsednice, finančnega, strokovnega in nadzornega odbora ter sodelavca VF  
5. Razprava na podana poročila in njihov sprejem 
6. Plan za leto 2017 (razprava in sprejem) 
7. Sprememba člana v UO (predlogi in potrditve) 
8. Sprejem novih članov 
9. Beseda gostom 
10. Razno 

 

K1 

Predsednica mag. Mojca Nushol pozdravi vse navzoče še posebej vse goste, kateri so se odzvali 
vabilu. Občni zbor je uradno otvorjen. 

 

K2 

Predsednica prebere dnevni red občnega zbora, prisotni člani z dvigom rok potrdijo dnevni red, 
katerega so prejeli z vabilom. 

Sklepčnost občnega zbora; glede na ustanovni občni zbor, kjer je bilo prisotnih 53 članov, je danes 
prisotnih  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:  
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Predsednik: Janez Dolinšek 
 

Član: Ivan Košak 

Član: Andrej Košak 

Zapisnikar: Saša Seršen 

Overovatelja zapisnika: Miro Pirc,  Ivan Košak 

Sklep 2: Predlogi so  soglasno potrjeni z dvigom rok prisotnih članov. 

 

K4 

Podana so bila poročila: 

 predsednica mag. Mojce Nushol predstavi aktivnosti, katere so bila izvedena v preteklem 
letu. Aktivno je začela delovati spletna stran združenja, člani SO so bili prisotni na nekaterih 
preglednih mestih ob letnih pregledih in registraciji žrebet, združenje je sodelovalo s 
predstavitvijo kasačev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, organiziralo razstavo kasačev 
letnikov na hipodromu v Ljutomeru, aktivno sodelovanje pri protokolih podelitev nagrad na 
rejskih dirkah, udeležba na Kasaški akademiji v Šentjerneju, organizacija predstavitve 
plemenjakov na dirkah v Komendi,…  (letno poročilo je priloga zapisniku). 
 

 predsednika nadzornega odbora Uroša Bernardiča, kateri poda finančni obračun društva za 
leto 2016 in sočasno poda mnenje nadzornega odbora. Slednji ugotavlja, da so bila sredstva 
porabljena namensko, smotrno in v skladu s predpisi. Poročilo je priloga zapisniku. 
 
 

 strokovnega odbora, kjer poda informacije predsednik dr. Klemen Potočnik. Poročilo je prav 
tako priloga k zapisniku. 
 

 poročilo  Veterinarske fakultete poda strokovni sodelavec g. Darko Platovnjak v imenu ga. 
Tončke Potokar, kateri tudi opraviči njeno odsotnost (podano poročilo je prav tako priloga k 
zapisniku). 
 

K5 

Glede na podano poročilo s strani Veterinarske fakultete, poda svoje mnenje predsednica, predvsem 
glede števila registriranih žrebet. Mnenje je, da je s tem številom treba trenutno »živeti« in se kot 
rejska organizacija truditi, da čim večje število le teh pripeljemo na tekmovalne steze. Ivana Košaka 
zanima število pripuščenih kobil v letu 2016. Točnega podatka g. Platovnjak ne more podati, češ da 
žrebčarji pravočasno ne vračajo pripustnih listov (vrnjeni bi naj bili do konca leta). 

Sklep 3: Prisotni člani z dvigom rok soglasno potrdijo podana poročila za leto 2016 
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K6 

Plan dela za leto 2017 poda predsednica mag. Mojca Nushol: 

 boljše sodelovanje in komunikacija z rejci pri uvozu semena plemenjakov 
 boljše sodelovanje z domačimi žrebčarji 
 sodelovanje na sejmu v Komendi (z zloženko) 
 pridobitev finančnih sredstev iz javnih razpisov 
 aktivno sodelovanje z Veterinarsko fakulteto pri registraciji žrebet 
 sodelovanje s predstavitvijo kasačev na sejmu AGRA v Gornji Radgoni 
 predvidena denarna podpora za rejce kasačev dvoletnikov, kateri bodo v letu 2017 na 

tekmovalni dan opravili kvalifikacije oz. jih potrdili v dirki 
 predavanja v zimskem času za rejce,… ( plan dela je priloga k zapisniku) 

 
 
Andrej Pirc poda svoj predlog glede ponudbe brezplačne oddaje ali najema plemenskih kobil 
rejcev, kateri v prihajajočem letu sami ne bi pripuščali, širši javnosti oz. ljudem ( na sejmu v 
Komendi), kateri bi imeli željo po ukvarjanju z rejo konj kasačev. Peter Zadel kot rejec pove, da 
je predlog sicer po eni strani dober, po drugi pa nesmiseln. Številni rejci imajo namreč doma 
konje primerne za trening vendar še za to majhno populacijo ni dovolj interesentov oz. kupcev. 
Janez Dolinšek predlaga, da bi naj bila vsakoletna razstava letnikov tudi kot prodajna avkcija. 

Sklep 4: Občni zbor je potrdil predlagani plan dela za leto 2017 

 

K7 

Dosedanji član g. Franc Čebulj se odpoveduje funkciji člana UO iz osebnih razlogov. Predsednica 
predlaga občnemu zboru razrešitev g Čebulja. 

Roman Jerovšek predlaga  Viktorja Marinška, kateri sicer ni prisoten na občnem zboru, vendar  je bil 
predhodno seznanjen in se je  strinjal z  imenovanje. 

Sklep 5: Občni zbor je Viktorja Marinška potrdil za člana upravnega odbora 

 

K8 

Predsednica pozove vse prisotne naj se aktivno vključujejo v aktivnosti združenja, ter sočasno k temu 
pozovejo tudi ostale neaktivne člane. Predvsem v smeri populizacije reje in kasaškega športa v 
Sloveniji. 
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K9 
 
Predsednik KZS g. Iztok Purič pozdravi vse prisotne. Sočasno se zahvali vodstvu združenja za dobro 
dosedanja sodelovanje in zaželi uspešno delo združenja tudi v prihodnje. 
 
K10 
 
Predsednica mag. Mojca Nushol pove, da je strokovni odbor združenja sestavljen iz 9 članov, žal so 
nekateri povsem neaktivni. S strani upravnega odbora je bil podan predlog, da se število zmanjša 
na 7 članov. Janez Dolinšek pove, da se ga. Špela Malovrh in g. Janez Slavič ne udeležita nobenega 
sestanka strokovnega odbora. Predsednica predlaga, da se prej omenjena razrešita iz svojih 
funkcij. 
 
Sklep 6: Občni zbor  se z dvigom rok soglasno strinja in potrjuje razrešitev ga. Špele Malovrh in g. 
Janeza Slaviča iz mesta člana strokovnega odbora 
 
Sklep 7:Občni zbor z dvigom rok soglasno potrdi zmanjšanje števila članov strokovnega odbora iz 
9 na 7 članov 
 
Glede višine članarine za leto 2017 predsednica pove, da le ta ostaja nespremenjena in sicer 20 
eur. 
 
Franc Novak vpraša glede izplačila rejskih nagrad, saj mu združenje veliko denarja za leto 2016 še 
dolguje. Predsednica pove, da bo denar prejel takoj,ko bodo le tega nakazali klubi združenju. 
 
Drugih podanih predlogov in pripomb ni bilo 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 13.30 uri 
 

Zapisnikar:  

Saša Seršen     

 

                                                

Predsednik  delovnega predsedstva: 

Janez Dolinšek    

 

 

Overovatelja zapisnika: 

Miro Pirc    

 

Ivan Košak          
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