
Zapisnik seje SO KRZS z dne 4. 10. 2019 ob 16.30 uri  

v prostorih GP TROJANE 

v Trojanah 

Prisotni člani SO:, Karolina Cerk Jamnik, Andrej Ledinšek, Rok Hočevar, Ajda Gorenc, 
Tomaž Košak, Ana Šonaja 

Odsotni člani SO: Darja Antolin 

 

DNEVNI RED: 

1. Rejski program SK in LK ter Pravilnik o vodenju rodovniške knjige KRZS - čistopis 

2. Razno 

Seja se prične ob 16.30 uri. Sejo vodi predsednica SO Karolina Cerk Jamnik. 

Predsednica SO pozdravi navzoče člane. Ugotovi, da je prisotnih 6 članov SO, sestanek je 
sklepčen. Potrdi dnevni red. Predlaga, da v uvodu rešijo točko »Razno« ter se kasneje 
posvetijo rejskim programom. Člani se strinjajo. 

Ad. 1: Razno 

Karolina Cerk Jamnik pove, da jo je poklicala gospa Bašnjec Lidija iz Hrvaške, ki ima v lastii 
kobile v slovenskem registru z žrebeti, katera bi letos morala biti čipirana. Na njo se je obrnila 
s prošnjo, če bi bilo možno čipiranje opraviti v Lipiku na Hrvaškem, kjer kobile z žrebeti 
trenutno stojijo. Člane prosi za mnenje glede odobritve. Člani so mnenja, da kot je zapisano 
po pravilniku, se kobile morajo pripeljati v Slovenijo z žrebetom ob nogi, kot to morajo 
narediti vsi ostali, ki vozijo žrebeta na čipiranja v tujino. Ne zdi se jim smiselno, da bi se 
ponovno delale izjeme, saj vsi stremimo k temu, da se dokončno vzpostavi red na vseh 
segmentih delovanja in opravljanja dolžnosti rejcev do KRZS. 

Druga točka znotraj točke »Razno« je po nesreči oplojena kobila z žrebcem Dream 
Catcherjem, oba sta v lasti Marka Maršiča. Karolina Cerk Jamnik pove, da jo je gospod 
Maršič na razstavi enoletnikov v Ljutomeru dne 29.9.2019 obvestil, da je žrebec po nesreči 
zašel  v ogrado kobile in jo naskočil. Kobila je po vsej verjetnosti ostala breja. Zanima ga, ali 
bo možna registracija žrebeta prihodnje leto, glede na to, da bo žrebec Dream Catcher v letu 
2020 uradno licenciran kot plemenjak. Člane prosi za mnenje. Ano Šonaja zanima, kdaj 
približno je do oploditve prišlo. Karolina Cerk Jamnik pove, da je gospod Maršič dejal, da se 
je to zgodilo 14 dni pred razstavo. Torej v sredini septembra. Člani SO predlog o registraciji 
žrebeta soglasno zavrnejo. 

 



Sklep 1: SO predlaga UO, da potrdijo odločitev SO glede registracije žrebet gospe Bašnjec, 
in sicer, da gospa pripelje kobile z žrebetom ob nogi na VF v Ljubljano, kot to veleva 
pravilnik in da se v bodoče takih izjem več ne dela v nobenem primeru. Žrebeta morajo biti 
v register sprejeta najkasneje do 31.12.2019, prav tako morajo biti poravnane vse 
obveznosti in pridobljena vsa dokumentacija za nemoten sprejem žrebet v register (pripustni 
listi). Karolina Cerk Jamnik bo gospo Bašnjec obvestila o sklepu ter se z njo dogovorila za 
datum registracije. 

Sklep 2: SO predlaga UO za potrditev sklepa, ki narekuje zavrnitev registracije žrebeta, 
katero bi bilo rojeno v naslednjem letu po žrebcu Dream Catcherju in kobili, katera sta v 
lasti Marka Maršiča. Razlog je pripust izven pripustne sezone, ki po RP traja od 10.2. do 
15.8. v tekočem letu. 

Naknadno smo prejeli informacijo da je bil datum zaskoka v začetku avgusta, kar paše v 
pripustno sezono. Predlaga se , da privede žrebca že sedaj na licenciranje. Vsi člani so se s 
tem predlogom strinjajo. 

Ad. 2: Rejski program SK in LK ter Pravilnik o vodenju rodovniške knjige KRZS - 
čistopis 

Člani SO so šli od točke do točke v obeh rejskih programih, kot tudi po novem Pravilniku o 
vodenju RK KRZS, ter tako dodelal končno obliko obeh RP kot tudi Pravilnika, ki bodo v tej 
obliki predstavljeni tudi na izredni skupščini KRZS v prihodnjih tednih. Vsi dokumenti so 
spisani v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, upoštevajo pa tudi vse člene v »Uredbi 
o izvajanju uredbe 2016/1012/EU o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s 
čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim 
zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo«. 

Vsak član UO bo na naslednjem sestanku UO dobil pisno obliko vseh treh dokumentov kot 
gradivo in po katerem jih bodo potrdili oziroma ovrgli. V kolikor bodo vsi trije dokumenti 
potrjeni, SO prosi za čim prejšnji datum izvedbe izredne skupščine KRZS, saj lahko tako po 
uspešno prestani skupščini vse tri dokumente vložijo v potrditev na ministrstvo. V kolikor bi 
bili potrebni popravki s strani ministrstva, bi jih želeli odpraviti do konca leta, tako da bi z 
letom 2020 lahko nadaljevali delo že po novih RP. 

Sklep 3: SO predlaga UO, da sprejmejo člene v obeh RP kot tudi v Pravilniku o vodenju 
rodovniške knjige KRZS. Prav tako SO predlaga UO, da v najkrajšem možnem času določi 
datum izredne skupščine KRZS.  

Sestanek se zaključi ob 18.35 uri.  

 

Zapisala:                                                                                                   Predsednica SO,  

Ana Šonaja,                                                                                     Karolina Cerk Jamnik 

  sekretarka KRZS 


