
SESTANEK UO KRZS IZ DNE 25.1.2019 S PRIČETKOM OB 

18.00 

DNEVNI RED: 

1. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 IN IZPLAČILO REJSKIH NAGRAD 

2. PREDLOG ZA SPREMEMBO STATUTA  

3. PREDLOG DIRK Z NIŢJIM FONDOM SAMO ZA SLOVENSKE KASAČE  IN 

POSREDOVANJE SKLEPA UO KZS 

4. DOLOČITEV OBČNEGA ZBORA 

5. RAZNO 

 

PRISOTNI: MOJCA NUSHOL – predsednica, JANEZ DOLINŠEK, MITJA SLAVIČ, SAŠA 

SERŠEN, VLADO ŢNIDARIČ, KLEMEN POTOČNIK 

OPRAVIČENO ODSOTNI: ANDREJ KOŠAK, VIKTOR MARINŠEK, MIRO PIRC 

OSTALI PRISOTNI:  ANA ŠONAJA 

Predsednica v uvodu pozdravi vse prisotne. Po pregledu prisotnosti potrdi sklepčnost in preide na 

prvo točko dnevnega reda. 

 

1. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 IN IZPLAČILO REJSKIH NAGRAD TER 

PREDLOG ZA SPREMEMBO STATUTA (1. IN 2. TOČKA DNEVNEGA REDA) 

Mitja Slavič in Ana Šonaja predstavita dosedanja izplačila rejskih nagrad za leto 2018 in izplačilo 

subvencij za dvoletnike, ki so v dirki v sezoni 2018 potrdili kvalifikacijski čas. Subvencije so bile ţe v 

mesecu decembru 2018 izplačane v celoti, izplačila rejskih nagrad pa so v teku. Izplačanih je pribliţno 

70% vseh rejskih. Teţava se pojavlja pri tistih, ki imajo odprte obveznosti do KZS, saj ne vrnejo 

podpisanih asignacij, zato je potrebno plačila po tripartitni pogodbi zadrţati. Nekateri pošiljajo asignacije 

še za leto 2017 in prihaja do zmešnjav, saj je potrebno izplačevati rejske še za dve sezoni nazaj. Prav tako 

niso popolni podatki nekaterih rejcev, in jih sama nikakor ne moreta pridobiti. 

S to problematiko se strinjajo tudi preostali člani, Janez Dolinšek pa pove, da so kljub omejitvam in 

členom, zapisanim v tripartitni pogodbi, prav tako v lanski sezoni štartali tudi dolţniki, kar pomeni, da 

KZS ni izvedla predpisanih sankcij v tem primeru, torej se pogodbe kot enakovredna podpisnica ne drţi. 

Obenem se sprašuje, ali je res potrebno, da KRZS izstavlja asignacije, saj meni, da je to delo KZS, kajti 

gre za njihov denar. S tem se strinjajo vsi prisotni.  

Klemen Potočnik pove, da je poslovnik obvezna priloga rejskega programa, ki je v fazi preoblikovanja, v 

katerem je jasno določena članarina, v katerem primeru se denar lahko izplača, in kake so obveznosti 

rejca. Predlaga, da se sočasno s preoblikovanjem RP dodela tudi poslovnik kot priloga, ki bo natančno 

opredeljeval finančne obveznosti KRZS do rejca in obratno.  

Mojca se Mitji in Ani najlepše zahvali za ves trud, ki ga vlagata v to, da rejci čim prej dobijo svoj denar. 

Strinja se, da je še par pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti.   



SKLEP 1. in 2. točke: KRZS predlaga preoblikovanje tripartitne pogodbe v dogovoru s predsednikom 

KZS gospodom Gjerkešem. Prav tako se bo oblikoval poslovnik, ki bo določal in točno specificiral 

obveznosti rejca do KRZS in obratno.  

3. PREDLOG DIRK Z NIŢJIM FONDOM SAMO ZA SLOVENSKE KASAČE IN 

POSREDOVANJE SKLEPA UO  KZS 

Predsednica pove, da je letos ponovno število novorojenih ţrebetih v Sloveniji višje od lani. Tako 

visokega števila ţrebet, kot je letnik 2018, nismo imeli ţe dolga leta, zato smatra, da je nujno, da se reja 

slovenskega in ljutomerskega kasača končno zaščiti tudi v dirkah. Predlaga, da se dirke z zasluţkom do 

3.000€ strogo zaprejo samo in izključno za slovenske konje. Verjame in zaupa krovni organizaciji, da bo 

ta predlog podprla in zaščitila prvi člen v verigi kasaštva – svojega rejca.  

Janez Dolinšek doda, da je takoj za to, da se za domače zraven dveletne dirke, zapreta še 1. in 2. dirka TD 

in da je potrebno v dirkah do 3.000€, ki bodo namenjene samo domačim konjem, dvigniti tudi denarni 

fond. 

Prisotni se strinjajo. 

SKLEP 3. točke: Na UO KZS se naslovi naslednji sklep z obrazložitvijo: 

»Pozivamo KZS , da se v letošnjem tekmovalnem letu omogočijo dirke do 3.000,00€ samo za konje v 

slovenskem registru in  da se to pri potrjevanju propozicij dosledno upošteva.« 

Utemeljitev: z organizacijo  dirk odprtih za EU konje z najmanjšim nagradnim skladom (do 3.000€) se 

konji slovenske reje potisnejo v podrejeni položaj  že na začetku njihove kariere. Vsaka država ščiti 

domačo rejo in to je minimalen ukrep za zaščito le-te. 

4. DOLOČITEV OBČNEGA ZBORA 2019 

Prisotni so po posvetu sprejeli naslednji sklep:  

SKLEP 4. točke: Ker je letos volilna skupščina, se datum občnega zbora nastavi nekoliko kasneje, in sicer 

konec meseca marca. Predvidena lokacija letos je Šentjernej. Po 15. marcu je planiran še zadnji sestanek 

UO, predvidoma v Komendi,  da se dogovori o zadnjih predlogih in podrobnostih. Predlagan je za 

22.2.2019 v Komendi. 

5. RAZNO 

Predsednica je povedala, da smo prejeli 2 ponudbi za oblikovanje spletne strani in vzdrţevanja 

informacijskega sistema. Predlaga, da UO potrdi sklep, da se sama sestane s predsednikom KK Ljutomer 

gospoda Slaviča, ter da se sredstva, ki jih ima KRZS na razpolago, porabijo v ta namen. 

Člani se strinjajo. 

SKLEP 5. točke: KRZS potrdi sestanek predsednice Mojce Nushol s predsednikom KK Ljutomer ter 

odobri porabo sredstev za namen vzpostavitve spletne strani in nadgradnje informacijskega sistema z 

kompletno bazo podatkov, ki bo javno dostopna vsem uporabnikom.  

Sestanek se zaključi ob 19.30.  

Zapisala Ana Šonaja, sekretarka KRZS 

 


