
ZAPISNIK UO  KASAŠKEGA REJSKEGA ZDRUŽENJA, petek 17.5.2019 

 Dnevni red: 
1. izvolitev tajnika in blagajnika 
2. potrditev sklepov SO 
3. določitev datuma razstave enoletnikov 
4. spletna stran v povezavi z informacijskim sistemom 
5. razno 

 

Prisotni: Mojca Nushol, Karolina Jamnik Cerk, Saša Seršen, Andrej Košak, Ivan Košak, 

Vlado Ţnidarič, Janez Dolinšek, Mojca Kriţanec 

Začetek ob 18.00 uri. 

Ad 1 

Predsednica KRZS Mojca Nushol (nadalje predsednica) seznani, da smo se ponovno 

prijavili na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeţelja v namen obeh razstav in v 

namen izdelave spletne strani. Ponovno smo morali dati dopolnitev za društvo v javnem 

interesu in tukaj je potrebna spremembo statuta, ki mora biti v točki, če zdruţenje 

preneha delovati, da se njeno imetje prenese na podobno organizacijo. Določeni členi 

statuta bodo tekom leta prirejeni ostalim statutom rejskih organizacij, saj je bil 

obstoječi statut predelan glede na statut KZS in je potreben manjših popravkov.  

Predsednica za  tajnika  predlaga Ano Šonaja in za blagajnika Mitja Slaviča. 

Skep 1: Za tajnico je potrjena Ana Šonaja in za blagajnika je potrjen Mitja Slavič 

 

Ad 2  

 Karolina Jamnik Cerk (predsednica strokovnega odbora KRZS-nadalje Karolina) 

predstavi zapisnik SO KRZS in sklepe strokovnega odbora z dne 25.4.2019 

- Ajda Gorenc je potrjena kot novi član SO KRZS, 

- Debata je potekala o najavi semen, ki prihajajo v Slovenijo, koliko je potrebno 

zaostrovati pogoje. Z novo direktivo bo potrebno imeti tudi zootehnične 

dokumente, ki bodo priloga k ID-ju . Polemika je nastala ob osemenitvah z 

naravnim semenom, kjer je najava včasih problematična, saj vsak dan ni vedno na 

zalogi ţrebec, ki smo ga najavili. Potreben je zootehnični pregled semena iz 

drţave uvoza semena. Potrebna je dokumentacija , ki spremlja seme in pa potrdilo 

veterinarja o osemenitvi. 

- Debata je potekala tudi o velikosti ljutomerskega kasača in slovenskega kasača.  

UO je mnenja, da je ljutomerski kasač večji od slovenskega kasača. Odprejo se 

polemike glede ohranitve tradicionalne ali celo avtohtone pasme in morfološke 

razlike ljutomerskega kasača in slovenskega kasača.  Ljutomerski kasač je 



večjega okvira in pravokotnega formata za razliko od slovenskega in to naj se 

popravi v  rejskem programu. 

- Karolina pripravlja dva rejska programa in sicer za ljutomerskega  in  slovenskega 

kasača. 

- Janez Dolinšek predlaga da smo v novem rejskem programu samostojni glede 

opravljanja vseh nalog 

- Predlaga se odprtje rejskega programa za tujino. 

- Pravila UET-ja je potrebno rejski del vpisati v knjigo. 

- Pri ljutomerskem kasaču so znane štiri generacije  po materini liniji 

- Teţava se pojavlja pri oceni plemenske vrednosti, saj se v praksi ne izvaja. 

- Teţava se pojavlja ob čipiranju ţrebet in popisu kobil-ni nujno, da je kobila 

primerna za pleme ( slab eksterier, neprimeren značaj…) 

- Pripustna sezona traja od 10. februarja do 15. avgusta v koledarskem letu 

- Pojavile so se ţelje po spremembi imena konjev. 

Sklep 2. Uo sprejme potrdi vse sklepe SO s seje 25.4.2019.  

Sklep 3. UO sprejme sklep, da se ime ţrebeta  lahko spremeni do izdaje ID-ja 

Sklep 4. OU sprejme sklep, da registracija ţrebet poteka le v Sloveniji. Vsak lastnik 

ţrebeta mora ţrebe čipirati v Sloveniji. 

Karolina seznani člane, da veliko tujih konj, ki tekmujejo in imajo na KZS urejen 

začasni ali stalni uvoz, na VF in sluţbi za registracijo kopitarjev to ni zabeleţeno. 

Ko se konj uvozi v Slovenijo, se ga mora tukaj vpisati v register. 

Sklep 5.  kasači, ki tekmujejo pri nas morajo biti vpisani v začasni ali stalni register 

uvoţenih konj. Certifikat morajo zaprositi v 30 dneh in lastniki morajo prijaviti tujega 

konja ali spremembo lokacije po pravilniku na Selekcijsko sluţbo, ki vodi register konj. 

Obvestili bomo KZS o tem in še na spletni strani, da je potrebno vse tuje konje prijaviti 

tudi na Selekcijski sluţbi.  

- Karolina predlaga, da se KRZK vpiše v program UET za rejce, zaradi pridobivanja 

informacij. 

Sklep 6: Kontaktiranje s strani zdruţenja z UET za pridobivanje informacij  

 

Ad 3 

Predlogi datumov za razstavo enoletnikov: 29. 09. 2019 in 13. 10. 2019, zaradi tega ker 

moramo z razpisov sredstva porabiti do 31.10. 2019. 

Predlog je tudi, da bi bilo to oglaševanje razstavljalcev  in hkrati prodajna razstava. 

 

Sklep 7: Datum razstave enoletnikov je 29. 09. 2019. Razstava bo prodajna. 



Ad 4 

Predsednica poroča, da je dogovorjena z računalničarjem, ki ţe predeluje informacijski 

sistem za rodovnike, ki bo dostopen na spletu. Predvideni stroški za program so cca. 

1200- 2000 EUR 

Vlado Ţnidarič bo z veseljem pomagal pri oblikovanju programa. 

Računalničarja se opozori na ţivljenjske  številke. 

Karolina je pripravljena sodelovati pri pripravi računalniškega programa. 

Sklep 8: nadaljuje se s pripravo in delovanjem na informacijskem sistemu.  

 

Ad 5 

Predsednica izpostavi, da Klub za konjski šport Šentjernej dolguje lansko letne rejske 

premije. 

Andrej Košak razloţi, da bo klub poravnal obveznosti. 

 

Sklep 8:  Predsednica bo kontaktirala s predsednikom kluba za izplačilo  rejskih nagrad 

za sezono 2018. 

Debata je potekala o zaprtju prvih točk na posameznem tekmovalnem dnevu tako kot je 

sprejel UO KCS. 

Sklep 9: prve točke na tekmovalni dan morajo biti zaprte za slovenske konje. Pisno 

opozorilo se bo poslano za UO KCS in na SO KCS. 

 

Zaključek sestanka ob 21. 15 uri. 

 

Zapisničarka: Mojca Kriţanec 


