
Zapisnik razširjene seje UO in SO KRZS z dne 15.10.2018 ob 17.00 uri  

v prostorih KK Komenda 

v Komendi 

Prisotni člani UO in SO: Mojca Nushol, Miro Pirc, Janez Dolinšek, Andrej Košak, Sašo 
Seršen, Klemen Potočnik, Karolina Cerk Jamnik, Matej Jan, Tomaž Košak, Darja Antolin 

Odsotni člani UO: Mitja Slavič, Vlado Žnidarič, Viktor Marinšek 

Ostali prisotni člani: Henrik Gjerkeš, Ana Šonaja 

 

DNEVNI RED: 

1. Uredba 2016/1012  

2. Uredba o izvajanju uredbe 2016/1012  

3. Spremembe rejskega programa po predlogih Karoline Cerk Jamnik 

4. Razno 

 

Seja se prične ob 17.30 uri. Sejo vodi predsednica KRZS Mojca Nushol. 

Predsednica KRZS pozdravi navzoče člane, pozdravi tudi predsednika KZS gospoda Henrika 
Gjerkeša in se mu zahvali za prisotnost. Ugotovi, da je prisotnih 10 članov UO in SO, 
sestanek je sklepčen. Potrdi dnevni red in preide na prvo točko le-tega. Kolikor ona razume je 
nova evropska uredba izdana zato, ker še vedno v Sloveniji nismo uskladili delovanje naših 
rejskih organizacij tako kot določa Evropa. Rok za izvajanje te uredbe je začetek novembra 
vendar nobena od priznanih rejskih organizacij po njenih informacijah ne bo uspela ustrezati 
zahtevam uredbe. Uredba o izvajanju evropske uredbe pa vsebuje tudi kazni, če se le-te ne 
bomo držali. Njena odgovornost in strah je, da bomo kaznovani za določene kršitve, na katere 
nimamo vpliva. Zanima jo ali sploh vztrajati naprej ali razpustiti rejsko organizacijo in pustiti 
državo, da se prilagodi novim zahtevam in potem začeti na novo. 

Ad. 1 in 2: Uredba 2016/1012 in uredba o izvajanju Uredbe 2016/1012 

Mojca Nushol prosi za pojasnilo prve in druge točke dnevnega reda predsednika SO gospoda 
Klemna Potočnika. 

Gospod Potočnik povzame, da EU institucije (dotično EU krovna rejska organizacija) z 
novimi določili po izdaji uredbe želi vzpostaviti nadzor nad manjšimi RO, ki so oblikovane za 
določene segmente reje. Informacije glede tega so različne, v nekaterih primerih si celo 
nasprotujoče, sami pa niso dobili konkretnih navodil, kako Uredbo kot tako izvesti. Če uredbo 
beremo, se ugotovi, da trenutno v Sloveniji ne obstaja RO, ki bi lahko izpolnjevala novo 



napisane pogoje. Nova Uredba namreč zahteva, da morajo RO imeti svoje kadre in 
infrastrukturo, s katerimi bi te segmente reje lahko beležila. Poudari, da se RO v tujini 
sofinancirajo iz avkcij, raznih predavanj in ostalih dejavnosti, kar pa pri nas ni možno. 
Obenem predlaga združitev obeh rejskih programov (torej RP za Ljutomerskega kasača in RP 
za Slovenskega kasača) v enoten rejski program, predlaga uvedbo linearnega sistema/ 
profiliranja kasaških žrebet in kobil ob vpisu v rejsko knjigo. Predlaga, da rejci sami povedo, 
kaj želijo, saj smatra, da na samem ministrstvu nimajo ideje, kako se same Uredbe o izvajanju 
uredbe sploh lotiti.  

Henrik Gjerkeš poudari, da se reja in sama rejska organizacija morata nujno ohraniti v naprej. 
Problem vidi v tem kako in kakšnem času nam bo uspelo implementirati novo uredbo. Če bi 
ministrstvo imelo rešitve, bi te spremembe že predlagali. Pričakuje pomoč države, saj 
verjame, da KRZS sama ni v taki meri profitabilna, da bi lahko zdržala zahteve nove Uredbe. 
Predlaga, da s predlogi pomagamo ministrstvu pri izdaji določil izvajanja Uredbe in da bi v ta 
namen bilo pametno izvesti sestanek z uradnimi strokovnimi osebami. Na tem mestu ponudi 
tudi pomoč pri pogajanjih. Predlaga tudi sodelovanje z drugimi RO v Sloveniji, da se z 
medsebojnimi pogajanji osnuje osnova, ki bo skupna vsem RO. 

Prisotni se s povedanim strinjajo. 

Predsednica ne vidi nobenega problema, saj imamo vse pogoje, da samostojno vodimo rejski 
program, imamo pisarno, informacijski sistem , naj preko nas financirajo v našem primeru 
Karolino( npr. 50%  ali manj) in administrativni kader (50%) in smo lahko prvi, ki bi ustrezali 
novim zahtevam. 

UO na podlagi 1. in 2. točke sprejme sklep št. 1: Gospoda Klemna Potočnika in gospo 
Karolino Cerk Jamnik se zadolži za formiranje vprašanj v zvezi z Uredbo in 
spremembami na področju RO, ki se bodo naslovila na pristojne institucije ter pripravo 
uporabnega načrta za sestanek z uradnimi osebami na za to pristojnem ministrstvu. 

Ad. 3:  Spremembe rejskega programa po predlogih Karoline Cerk Jamnik 

Gospod Janez Dolinšek na tem mestu predlaga skupni rejski program, znotraj katerega sta 
Ljutomerski in Slovenski kasač ločena. Gospod Potočnik poudari, da se delež genetike tako 
Ljutomerskega kot Slovenskega kasača meri v % glede na pedigre.  

Gospa Karolina Cerk Jamnik je v tej točki izpostavila ključne točke RP, ki jih je potrebno 
spremeniti ali dodelati. Tako izpostavi linearni sistem ocenjevanja pri kasačih, vključitev 
dodatnih izobraževanj strokovnjakov za ocenjevanje, ki bi morala biti plačana s strani 
ministrstva,enoten RP, samo pojmovanje oziroma popravek definicije Ljutomerskega kasača 
kot takega, glede na to, da se Ljutomerske linije prenašajo samo po materini strani, oče je pa 
tuj. Ana Šonaja predlaga, da se pri pripustih zadeve poenostavijo, in sicer tako, da se rejcem 
pusti prosto pot pri izbiri žrebca za svojo kobilo, kar pomeni, da dosedanje omejitve (čas, 
zaslužek in podobno), ne bi več veljale, in bi se smelo pripustiti tudi žrebca, ki nima 
zadoščenih vseh dosedanjih zahtev, ki so v veljavi zdaj. Mojca Nushol poudari, da je rejce 
potrebno v tem primeru seznaniti tudi z tveganji in posledicami, v kolikor bi jih odprt sistem 



pripustov v tem primeru predstavljal. Obenem predlaga, da se skliče izredna skupščina KRZS, 
kjer se rejcem nujne spremembe predstavijo in podajo njim na glasovanje, obenem pa se 
predebatirajo in izglasujejo tudi ostale zadeve in želje. Poudari, da je to organizacija rejcev in 
je prav, da njihova beseda velja. Prisotni se strinjajo. 

Na sestanku so tako izpostavljene 4 ključne spremembe, ki bodo, poleg tekočih, s strani rejcev 
obravnavane na izredni skupščini: 

1. SPREMEMBA 
Člani predlagajo enotni rejski program, znotraj katerega bosta definirana  in ločena 
Ljutomerski in Slovenski kasač. 
 

2. SPREMEMBA  
Uvedba linearnega sistema ocenjevanja pri kasačih, smernice se povzamejo po 
Švedski. 
 

3. SPREMEMBA 
Ukinejo se omejitve glede pripustov žrebcev, ukinejo se komisijski pregledi, v kolikor 
se uvede linearni sistem. Rejec dobi prosto pot glede izbire pripusta pod svoje kobile. 
 

4. SPREMEMBA 
Izobraževanja strokovnjakov znotraj RO KRZS se krijejo s strani ministrstva. 
 
 

UO sprejme naslednje sklepe:  

2. Vodstvo KRZS bo sklicalo izredno skupščino rejcev, na katerem se bodo izglasovale 
ali ovrgle zgoraj navedene spremembe, rejci pa so povabljeni, da pristopijo tudi z 
ostalimi predlogi, ki se bodo obravnavali na skupščini in zapisali v novo nastajajoči 
rejski program,  

3. KRZS se bo zavzemala za uvedbo linearnega sistema ocenjevanja kasačev, obenem 
predlaga tudi, da se pripusti »odprejo« in se rejcu odobri pripust žrebcev po lastni 
izbiri. UO bo predlagal, da se ukinejo licenciranja in letni pregledi žrebcev. Seveda 
ostanejo vsi veterinarski pregledi, ki so potrebni po pravilniku. Stroka mora pripraviti 
predloge glede sprožitve samega postopka ukinitev ter predstaviti tveganje za rejce, v 
kolikor bi ga izbira žrebca zanj predstavljala. 

4. KRZS podpre gospo Karolino Cerk Jamnik pri nadaljnjih izobraževanjih za potrebe 
RO KRZS. 

Ad 4.: Razno 

Mojca Nushol pove, da je nujno potrebno ponovno vzpostaviti spletno stran, kateri bi se dodal 
tudi vpogled v »Stoodbook«. Člani se strinjajo. 



Sklep št. 5: V naslednjih mesecih bo ažurirana spletna stran KRZS, dodan pa ji bo tudi 
»Stoodbook«, nekaj sredstev bo namenjenih tudi za vnos manjkajočih podatkov. 
Uporabili bomo program, ki smo ga prevzeli od ljutomerske Kasaške Zveze.  

 

Sestanek se zaključi ob 20.30 uri. 

 

Zapisala: Ana Šonaja 

 


