
PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA 
KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE 
Cesta I. slovenskega tabora 16, Ljutomer 

 

ZAPISNIK 3. SEJE STROKOVNEGA SVETA KRZS 
 
3. seja strokovnega sveta (SS) KRZS je bila v ponedeljek 19.12.2016, ob 17.00 uri v zbornici, 
Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale. 

Vabljeni:  

- Dr. Klemen Potočnik (predsednik SS), 
- Dr. Janko Mrkun, 
- Darja Antolin,  
- Darja Dolinšek Trontelj,  
- Tomaž Košak  
- Dr. Špela Malovrh,  
- Mag. Janko Slavič  
- Matej Jan,  
- Matej Slana 

Prisotni člani: Klemen Potočnik (predsednik SS), Klemen Turk (namesto Janka Mrkuna), 
Darja Antolin, Matej Slana, Tomaž Košak 

Odsotni: Špela Malovrh, Janko Slavič, Matej Jan, Darja Dolinšek Trontelj, 

Seja se prične ob 17.20 uri, prisotnih je 5 članov. Ugotovi se, da smo sklepčni.  

Dnevni red:  
1) Pregled zapisnika 2.seje,  

2) Predstavitev aktivnosti v zvezi z novo uredbo EU 2016/2012 

3) Uskladitev izhodišč za nov rejski program 

4) Ureditev pravil glede uporabe plemenjakov za sezono 2017 

5) Določitev licencirne komisije, ki mora obvezno prisostvovati licenciranju (predsednica 

mag.Mojca Nushol) 

6) Sporna registracija žrebet (predsednica mag.Mojca Nushol) 

7) Razno 

 

Pripomb k dnevnemu redu ni bilo, sprejeti stabili dodatni točki 5. in 6., ki ju je predlagala ga. 

predsednica KRZS po e-pošti pred sejo. 

Sejo je vodil predsenik strokovnega sveta g. Klemen Potočnik. 
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1. Pregled zapisnika 2. seje 
Razprava je bila vezana zlasti na 1. sklep druge seje SS in sicer glede imenovanja članov 

komisije za odbiro plemenjakov. Pripomba je bila, da se imenovani člani komisije niso udeležili 

odbire.  

Sklep 1: Člane komisije za odbiro plemenjakov se obvestiti preko elektronske pošte, da je 

licenciranje žrebcev 14.02.2017 ob 11.30 uri na Veterinarski fakulteti, Cesta v Mestni Log, 

Ljubljana. Za primer, da kateri izmed članov ne želi sodelovati v komisiji, se določi 2 

rezervi (Janez Dolinšek in Tomaž Košak). 

Naknadno po e-pošti so bili določeni naslednji člani komisije za odbiro plemenjakov: 

Borut Antončič, Janko Sagaj in Darja Dolinšek Trontelj (nadomestni član Vito Šadl) 

 

Glede potomca po žrebcu Baltic Speed, g. Klemen Turk pojasni,da kljub večkratni prošnji na 

Italjanski zvezi niso uspeli pridobiti dokumentacije o DNK. 

 

Sklep 2: Za potomce ne licenciranih očetov za tekoče plemenilno sezono, se izda ID s 

polnim poreklom, pod rubriko pasma sevpiše »toplokrvna pasma«, ovitek je zelene barve. 

 

Zapisnik druge seje je bil sprejet. 

  

2. Predstavitev aktivnosti v zvezi z novo uredbo EU 2016/2012 
Biotehniška fakulteta je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 

prejela nalogo, da v sodelovanju s Kmetijskim Inštitutom Slovenije, Veterinarsko fakulteto in 

Čebelarsko zvezo Slovenije pripravi strokovna izhodišča za nov zakon o živinoreji. Cilj novega 

zakona je, poenostaviti birokratske postopki. Tak primer je odobritev in registracija pripustnih 

postaj, centra za osemenjevanje oz. pridobivanje žrebčevega semena, presajanje zarodkov,...  

 

Sklep 3: V skladu z navedenim je smiselno, da KRZS (zaželeno v sodelovanju z drugimi 

PRO) posreduje pobude in predloge na MKGP, za poenostavitev postopkov zlasti v zvezi 

z osemenjevanje kobil. 

 

3. Uskladitev izhodišč za nov rejski program 
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Po združitvi PRO za kasaškega konja in ljutomerskega kasače se je izrazila želja po skupnem 

– enotnem rejskem programu (RP). Na eni strani je želja, da bi nov RP bil poenostavljen za obe 

pasmi. V kolikor bomo pripravili dva rejska programa (za vsako pasmo posebej) bo razlika le 

v tem, da bo pri pogojih za čistopasemsko žival zapisan kriterij glede izvora po rodu (ženski 

strani porekla). V kolikor se odločimo za izdelavo enega rejskega program je možno definirati 

ljutomerskega kasača v svojem razdelku rodovniške knjige. Slednje bi verjetno vodilo k izgubi 

pasme ali vsaj k manjši prepoznavnosti. 

Sklep 4: Do sprejetja novega zakona o živinoreji se počaka s pripravo rejskih programov. 

 

4. Ureditev pravil glede uporabe plemenjakov za sezono 2017 
Komisije za odbiro plemenjakov je dolžna pregledati vse žrebce (tist, ki bodo plemenili v 

Sloveniji fizično, tiste, od katerih se bo uporabljalo seme pa dokumentacijo), ki bodo v uporabi 

za plemenske kobile vpisane v rodovniško knjigo ene od obeh pasem kasaških konj. Poleg 

pregleda ima komisija tudi nalogo preveiti inbriding žrebca in svetovati rejcem glede stopnje 

sorodstva med potencialno plemensko kobilo in izbarnim plemenjakom. G. Slana je predlagal, 

da komisija pošlje seznam žrebcev tudi rejski organizaciji-strokovnemu svetu, da po potrebi 

poda pripombe. 

 

Sklep 5: Vse načrtovane osemenitve je potrebno javiti rejski organizaciji, da jih ta 

pregleda in poda mnenje (če je žrebec še živ, ali ima veljavno licenco za tekoče leto, …) 

 

5. Določitev licencirne komisije 
Urejeno s 1. točko in 1. sklepom. 

6. Sporna registracija žrebet 
Prejeli smo prošnje treh rejcev za registracijo žrebet in ureditev statusa ene kobile. 

- žensko žrebe roj 2016, mati Cedrina in Ahil Star (nelicenciran) rejec Jože 
Antončič 

- žensko žrebe roj 2016, mati Ilonka Vita in Doxy Pan Vita (nelicenciran) rejec 
Jože Klemenčič 

- moško žrebe roj 2016, mati Her Star Vita in Doxy Pan Vita (nelicenciran) rejec 
Jože Klemenčič 

- -žensko žrebe roj 2016, mati Kelly Lee Vita in Doxy Pan Vita (nelicenciran) 
rejec Jože Klemenčič 

- -moško žrebe roj 2016, mati Niki Val Vita in Doxy Pan Vita (nelicenciran) rejec 
Jože Klemenčič 
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- kobila roj 2012 mati Bella Be in Irresistibile rejec Uroš Bernardič. Kobila je bila 

označena leta 2012, rejec ni dostavil pripustnega lista, ker je bila mati 
osemenjena s strani lokalnega veterinarja in ni dal pripustnega lista. 

 
Sklep 6: Vse lastnike navedenih konj in tistih, ki imajo podobne primere pozovemo, da 
uredijo statuse na predpisan način, kar pomeni, da drugi priznani organizaciji (DPO) 
VF predloži pripustne liste za te živali. 
 

Sestanek je bil končan ob 19.00 uri. 

 

Zapisal: Tomaž Košak 

Predsednik strokovnega sveta 

doc.dr. Klemen Potočnik 


