Zapisnik seje SO KRZS z dne 9. 5. 2019 ob 16.00 uri
v prostorih KK Ljutomer
v Ljutomeru
Prisotni člani SO:, Karolina Jamnik Cerk, Darja Antolin, Rok Hočevar, Tomaž Košak, Ana
Šonaja, Andrej Ledinšek, Ajda Gorenc
Povabljeni: Janez Slavič, predsednik KK Ljutomer, Primož Slavič
DNEVNI RED:
1. Najava semena
2. Rejska programa in zgodovinski viri v podporo RP LK
3. Dopolnitve spremenjenega rejskega programa po točkah
4. Razno
Seja se prične ob 16.25 uri. Sejo vodi vodja SO Karolina Jamnik Cerk.
Vodja SO pozdravi navzoče člane. Ugotovi, da je prisotnih vseh 7 članov SO, sestanek je
sklepčen. Potrdi dnevni red, preminulemu Tomažu Ostercu prisotni posvetijo minuto molka.
Po minuti molka predsednica preide na prvo točko dnevnega reda.
Ad. 1: Najava semena
Karolina Jamnik Cerk pove, da smo po objavi na spletni strani KZS prejeli nekaj najav
semena. Poslali so jih Ajda Gorenc, Janko Sagaj, Vlado Žnidarič, Primož Slavič in Sašo
Seršen. Člani pregledajo prispele najave in ugotovijo, da so je glede na znane informacije
seme vseh najavljenih žrebcev primerno. Pri dveh žrebcih je potrebno pridobiti še DNA karto,
saj se bo seme v Sloveniji uporabljalo prvič.
Ajda Gorenc vpraša, ali obstaja vzorec novega zootehniškega dokumenta, kateri bi moral
spremljati seme v Slovenijo.
Karolina Jamnik Cerk pove, da je v Uredba 2016/1012 prevedena v vse evropske jezike, del
nje pa je tudi vzorec zootehniškega dokumenta. Z njim naj bi bile seznanjene vse članice
UET. Dokument izda rejska organizacija, v kateri je žrebec nazadnje licenciran kot
plemenjak, da pa ta dokument spremlja seme, mora preveriti tudi rejec sam, kateri bo seme
uvozil. V kolikor zootehniškega dokumenta ni zraven, ga rejec mora zahtevati.
Po mail-u bo vodja SO poslal povezavo do uredbe v vseh jezikih.
Sklep 1: SO predlaga UO, da potrdi sklep, da rejci Ajda Gorenc, Janko Sagaj, Vlado
Žnidarič, Primož Slavič in Sašo Seršen smejo uporabiti najavljeno seme.

Ajda Gorenc izpostavi vprašanje uvoza semena. Še vedno se uvoz semena ne izvaja po
predpisanih pravilih, ki pa tudi niso čisto jasna.
Tudi distribucijski centri, dajejo različne odgovore. Za bolj jasne odgovore vodja SO Karolina
Jamnik Cerk predlaga, da se stopi v kontakt s predstojnikom OSK (Janko Mrkun). Preverilo
se bo kateri so distribucijski centri za uvoz semena v Sloveniji.
Sklep 2:Pripravi se navodila o uvozu semena, preveri se distribucijske centre. Oboje se
objavi na strani KZS, da se rejci dodatno informirajo.
Ad. 2: Rejska programa in zgodovinski viri v podporo RP LK
Karolina Cerk Jamnik pove, da sta sedaj oba RP nastavljena tako, da sta med seboj ločena,
skupna pa bosta pravila o izvajanju rejskega programa. Razlike bodo le v točkah, kjer zahteva
drugačno uporabo pravil RP LK. Poudari, da je želja ministrstva, da so vloženi RP s prilogami
čim krajši, kar se je pri prenovi obeh tudi upoštevalo. Nujno je pa, da RP LK na ministrstvu
čim bolj podpremo z zgodovinskimi pisnimi viri, ki bodo potrdili razvoj in obstoj
ljutomerskega kasača na ozemlju Republike Slovenije. Probali bi zagovarjat LK kot izvorno
pasmo pri nas.
Predsednik KK Ljutomer mag. Janez Slavič pozdravi navzoče. Pritrdi vodji SO, da sta oba RP
ločena in jasna, predvsem pa ne obsežna. Pove, da je gradiva za potrditev obstoja LK
ogromno, KRZS lahko dobi v ta namen na razpolago vse, kar imajo. Vodji SO preda USB
ključ, na katerem sta v digitalni obliki prvi rodovni knjigi, ena izmed njih je Traberzuchtbuch,
katere prvi zapis sega v leto 1898. Prav tako preda tudi gradivo v obliki kronik, zbornikov in
dnevnikov. Poudari dobro sodelovanje kluba s KRZS in želi, da tako ostane tudi v bodoče, saj
ne nazadnje stremimo k istemu cilju.
Karolina Cerk Jamnik se zahvali, in po videnem meni, da bo to dobra podlaga za potrditev RP
LK na ministrstvu. Predlaga, da bi na naslednjem sestanku ob določitvi pravil uporabe obeh
RP bilo potrebno pregledati predložene zgodovinske vire, ter odločiti, kateri bodo kot osnova
za RP LK. Prisotni se strinjajo.
Sklep 3: SO predlaga UO, da potrdi zgodovinske vire kot osnovo za sprejetje RP LK na
ministrstvu ter odobri v presojo SO, naj sami izberejo vire, ki so strokovno smiselni za
temelj RP LK (dokazovanje izvorne rodovne knjige).
Ad. 3: Spremembe rejskega programa
Pod to točko so prisotni podali mnenja k osnutkom RP, o katerih se je potem razpravljalo,
dopolnitve so se pisale direktno v že popravljeni osnutek, kateri bo zapisniku priložen v dveh
prilogah. Prav tako se je pregledalo rejski del UET pravil, katera morajo biti zajeta in jasno
napisana v RP.
Sklep 4: Članom UO bo zraven zapisnika poslan tudi osnutek obeh RP v wordovi obliki. SO
predlaga UO, da potrdi točke v obeh RP. V kolikor bo mnenje UO drugačno, se po točkah
RP uskladi odločitev UO v RP.

Naslednji sestanek SO je predviden za četrtek, 23.5.2019, do takrat vsi člani prejmejo gradivo
o uskladitvi točk RP po potrditvah UO, kar bo poleg odbire zgodovinskih virov glavna točka
naslednjega srečanja in kjer se bodo zastavili osnutki pravil vodenja RK za slovenskega in
ljutomerskega kasača.
Ad. 4: Razno
Karolina Jamnik Cerk pove, da smo prejeli prošnjo za spremembo imena pri kasaškemu
žrebetu registriranemu v letu 2018. Ob prodaji konja, so novi lastniki izrazili željo po
spremembi imena. Glede na to , da ID še ni bil izdan se SO strinja, da se ime lahko popravi,
vendar da se sporoči spremembo tudi na KZS.
Na podlagi tega se potem razpravlja tudi o popravku imena pri konjih, ki že imajo izdan ID.
Sklep 5:SO predlaga UO, da se ime kasaču lahko spremeni, če še ni imel izdanega ID kot
žrebe, vendar se sprememba javi na KZS. V primeru da je že imel izdan ID, se sprememba
lahko naredile dokler konj ni bil še na nobeni dirki. Staro ime se v ID-ju zabeleži v rubriko
trgovsko ime.
V primeru da je konj že bil v dirki se imena po UET pravilniku ne sme spremeniti.
Darja pove, da je na seznamu pregledov žrebet tudi pregledno mesto za žrebeta
Vukosavljevića na Hrvaškem. Karolina Jamnik Cerk obrazloži, da se je šlo na Hrvaško
izjemoma, glede na število žrebet. Registriralo se je samo tista žrebeta, katerih kobile so v
slovenskem registru. Lastnik, je plačal celotne stroške. Ana Šonaja pove da se je letos tudi
ponovno včlanil v združenje.
Sklep 6: SO predlaga UO, da če želijo registracijo žrebet, naj le ta pripeljejo na naša
pregledna mesta oz. na veterinarsko fakulteto.
Karolina Jamnik Cerk opozori, da še vedno niso vsi kasači, ki so uvoženi v Slovenijo
zavedeni v centralnem registru kopitarjev. Nahajajo se v Sloveniji, po vsej verjetnosti tudi
tekmujejo a jih ni nikjer vpisanih. OSK ima s Konjeniško zvezo Slovenije domenjeno, da
morajo biti konji prej vpisani v CRK, preden se lahko registrirajo na tekmah. Po pravilniku o
identifikaciji in registraciji imajo za vpis v register časa 30 dni po uvozu.
Sklep 7: SO PREDLAGA UO, da se morajo kasači, ki so uvoženi v Slovenijo, preden se
prijavijo na tekmo pri KZS, vpisati v CRK na OSK. O tem se obvesti tudi KZS.
Po pregledu UET previl, je Ajda Gorenc izpostavila embriotransfer. Po obširni razpravi se je
SO zedinil za naslednje:
Sklep 8: SO predlaga UO, da se embriotransfer dovoli za lastno uporabo (kobila je v lasti
rejca iz Slovenije). Kobila, ki je donorka embrijev mora biti vpisana v slovensko rodovno
knjigo.

Karolina Jamnik Cerk pove, da UET predpisuje tudi o pretoku rejskih podatkov, katere bi
morali poročati in dobivati povratne informacije. Prav tako naj bi po informacijah bil na UET
letni sestanek predstavnikov držav članic, kjer se en del predstavnikov sestane tudi glede
rejskih zadev.
Sklep 9: SO predlaga UO, da se o zgoraj omenjenih zadevah UET povpraša KZS.

Zapisala:
Ana Šonaja, sekretarka KRZS

Predsednica SO,
Karolina Cerk Jamnik

