
Zapisnik redne skupščine Kasaške rejske zveze Slovenije, 

ki je bila v Ljutomeru dne, 13. 9. 2015 ob 13.15 uri. 

 

Dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine 
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Potrditev sprememb statusa 

 

Ad. 1. 

Predsednica Upravnega odbora pozdravi navzoče. 

Predsednica Upravnega odbora predlaga sprejem naslednjega sklepa: 

Izvolijo se organi skupščine po predlogu Upravnega odbora, in sicer se za predsednika skupščine izvoli: 
Marko Ajlec, za člana delovnega predsedstva se izvolita Miro Pirc in Saša Sršen, za člane verifikacijske 
komisije se izvolijo: Janez Dolinšek, Maša Habjan in Ivan Košak, za zapisnikarja se izvoli: dr. Mojca 
Simčič, za overovatelja zapisnika se izvolita: Matej Slana in Andrej Ledinšek. 

Predsednica Upravnega odbora ugotavlja, da je za predlog sklepa glasovalo 13 članov, proti ni glasoval 
nihče. 

Predsednica Upravnega odbora ugotovi, da je predlog sklepa pod 1. točko dnevnega reda sprejet in je 
delovno predsedstvo današnje skupščine izvoljeno. 

Predsednik Skupščine pozdravi navzoče in na glasovanje daje potrditev današnjega dnevnega reda, ki 
je bil objavljen v sklicu skupščine. Predsednik Skupščine ugotovi, da je za potrditev predloga dnevnega 
reda glasovalo 13 članov, proti ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red 
današnje skupščine potrjen. 

 

Ad. 2. 

Verifikacijska komisija potrdi, da je današnja Skupščina v skladu s 16. členom Statuta sklepčna, kar 
potrdi tudi predsednik Skupščine. Ob 12.30 uri namreč ni bila navzoča večina članov Zveze, zato je po 
preteku 30 minut Skupščina sklepčna in lahko danes navzoči člani veljavno odločajo na Skupščini. 

 

Ad. 3. 

Predsednik Skupščine na glasovanje daje predloge sklepov predsednice Upravnega odbora: 

3.1. Statut Kasaške rejske zveze Slovenije se spremeni tako, da se »Kasaška rejske zveza Slovenije« 
preimenuje v »Kasaško rejsko združenje Slovenije«, in sicer tako, da se v vseh določbah Statuta, 
kjer je omenjena »Kasaška rejska zveza Slovenije« ta besedna zveza nadomesti s »Kasaškim 
rejskim združenjem Slovenije« in smiselno, kjer je navedena samo beseda »Zveza« se ta 
nadomesti z besedo »Združenje«. 



Predsednik Skupščine ugotovi, da je sprejem predloga sklepa glasovalo 13 članov, proti ni glasoval 
nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet in ga razglasi. 

 

3.2. Prvi odstavek 27. člena Statuta Kasaške rejske zveze Slovenije (po novem Kasaško rejsko 
združenje Slovenije) se spremeni tako, da se število članov strokovnega sveta rejske 
organizacije poveča za dva člana, tako da se prvi odstavek 27. člena Statuta odslej glasi: 
»Strokovni svet rejske organizacije šteje devet članov«. 

Predsednik Skupščine ugotovi, da je sprejem predloga sklepa glasovalo 13 članov, proti ni glasoval 
nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet in ga razglasi. 

3.3. Določbe Statuta Kasaškega rejskega združenja Slovenije se dopolnijo z novim 12a. členom, ki 
se glasi:  
»Združenje ima blagajnika, ki vodi blagajno društva v skladu z določbo 40. člena Statuta. 
Blagajnika Združenja imenuje upravni odbor na podlagi določb 19. člena Statuta za dobo 4 let. 
Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen«. 
 

Predsednik Skupščine ugotovi, da je sprejem predloga sklepa glasovalo 13 članov, proti ni glasoval 
nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep sprejet in ga razglasi. 

3.4. Sprejme se čistopis Statuta Združenja upoštevajoč spremembe in dopolnitve, ki so bile sprejete 
na podlagi sklepov skupščine pod to točko. 

Predsednik Skupščine ugotovi, da je za sprejem predloga čistopisa Statuta glasovalo 13 članov, 
proti ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je čistopis Statuta sprejet in ga razglasi. 

 

Drugih razprav ni bilo. Predsednik skupščine je skupščino zaključil ob 13.30 uri. 

Zapisnikar: 

Mojca Simčič 

 

Overitelja zapisnika: 

Matej Slana 

Andrej Ledinšek 

 

Predsednik skupščine: 

Marko Ajlec 


