
ZAPISNIK UO KASAŠKEGA REJSKEGA ZDRUŽENJA 

 

Sestanek je potekal v torek 29.10.2019 v gostilni Zorko ob 17h. 

Prisotni člani UO: Mojca Nushol, Miro Pirc, Saša Seršen, Ivan Košak, Andrej Košak, Vlado 
Žnidarič,  Karolina Jamnik Cerk, Mojca Križanec 

Opravičeno odsotni: Janez Dolinšek 

Dnevni red: 
1. Poročilo predsednice v zvezi z letošnjimi aktivnostmi 

2. Pregled zapisnika 3 seje SO z dne 4.10.2019. Predlogi in potrditev. 

3. Pregled, pripombe in potrditev sprememb rejskih programov s prilogami 
(pripravljeni v skladu z novo UE Uredbo za vložitev na MKGP)  

4. Določitev datuma in kraja za izredno skupščino, na kateri bi izglasovali nova 
rejska programa in spremembe statuta v namen društva v javnem interesu 
 
5. Razno 
Pričetek sestanka je ob 17.10 uri. 

Ad 1  

Predsednica je povedala, da smo opravili vse planirane aktivnosti in se uspešno prijavili na 
razpisu na Agenciji za kmetijske trge za 7.000 €. Večji del tega denarja je bil namenjen 
novi spletni strani in sistemu rodovnik, manjši del pa v namen razstav (Agra, razstava 
enoletnikov, potni stroški….) Spletna stran in vpogled v rodovnik je največja pridobitev v 
tem letošnjem letu in tudi nujno izhodišče za delovanje priznane rejske organizacije po 
novi Evropski uredbi. 

Veliko dela je z vlaganjem zahtevka in računov, ki morajo biti oddani do 30.10.2019. 

Denar iz Agencije bo refundiran predvidoma v decembru. 

Ad 2 

Predsednica predstavi zapisnik SO KRZS z dne 4. 10. 2019. Pregled sklepov seje SO KRZS: 

-čipiranje žrebet se izvaja samo v Sloveniji, 

-naknadno licenciranje žrebca Dream Catcherja kot plemenjaka v mesecu novembru 
(11.11.2019) in priznanje pripusta le tega žrebca pod kobilo lastnika Marka Maršiča, ki jo 
je zaskočil Dream Catcher v avgustu, kot gospod Maršič sam trdi. 



Člani UO se ne strinjamo, da bi lahko bilo izdano potrdilo o pripustu za nazaj, licenciranje 
žrebca bo veljalo za naslednjo sezono, torej z uradnim pričetkom 1.1. 2020. Takšna izjema 
bi bila v nasprotju s pravili rejskega programa. 

Sklep 1: Sklep 1 SO se potrdi. 

Sklep 2: Sklep 2 SO se ne potrdi, ker Dream Catcher ni licenciran žrebec za plemenilno 
sezono 2019. 

Predlog je tudi, da se pripravi cenik pristojbin za naknadno licenciranje žrebcev in 
naknadno registracijo žrebet. 

Ad 3 

Ob pregledu vse posredovane literature (rejskih programov s prilogami) so naslednje 
pripombe: 

-Predsednica poda mnenje odsotnega člana Janeza Dolinška, da bi KRZS sama opravljala 
vse naloge, saj imamo svoj informacijski sistem in  oz. bi samo del nalog pogodbeno 
opravljale pooblaščene službe za KRZS.(potreben popravek v osnutku) 

-predsednica meni, da je program dobra osnova tudi za izdajo ID. 

-Miro Pirc se sprašuje ali lahko žrebec istočasno dirka in je pripustni žrebec. 

-Ivan Košak meni, da bi bilo potrebno izbrisati iz programa pojem »Turniški kasač«, ker 
meni, da jih ni. 

-Mojca Križanec in Vlado Žnidarič predlagata, da bi se na strani KRZS objavile izvorne 
linije ljutomerskega kasača. 

-Karolina Jamnik Cerk predlaga, da bi postoma uvedli linearno ocenjevanje kasačev. 

- nekaj popravkov še bo pri opisih pasem, ki jih bomo še korespondenčno uskladili 

Sklep 3 : Karolina Jamnik Cerk pripravi popravke v osnutku novih rejskih programov in 
prilog in jih pošlje po elektronski pošti v potrditev ostalim članom UO najkasneje do 
13.11.2019. 

Potem gredo osnutki na spletno stran v vpogled rejcem kot gradivo za izredno skupščino. 

Ad 4  

Mojca Nushol predlaga čimprej izredno skupščino, da imamo potem še čas do konca leta 
vložiti oba rejska programa v odobritev in s tem tudi priznanje KRZS po novi evropski 
uredbi 2016/2012 EU. 

Sklep 4: Datum izredne skupščine je usklajen, in sicer 24.11.2019 ob 10.30 v gostilni Zorko 
v Križevcih pri Ljutomeru. 



Sklep 5: Karolina Cerk Jamnik naj priprave dokončne osnutke rejskih programov in prilog, 
ki jih bodo člani še korespondenčno potrdili in jih bomo skupaj z vabili posredovali rejcem 
na vpogled. 

Osnutki in vabilo bo šlo tudi na spletno stran. 

Ad 5 

Mojca Nushol predlaga glede na to, da so vneseni podatki za nazaj do leta 2016 in da je 
program primeren tudi potrebe dirk, da bi se program ponudil v uporabo KCS, domena pa 
bi še vedno ostala od KRZS. 

Miro Pirc predlaga na to temo razgovor z g. Gjerkešem in Markom Gorencem. 

Sklep 6: Predlagamo sestanek v vezi  računalniškega programa  se da na uporabo KZS za 
vnos podatkov. Predlaga se sestanek s predsednikom KZS in predsednikom kluba Ljutomer, 
ki je solastnik tega programa. 

Predsednica je izpostavila, da je Alen Luzar spraševal, če poskusni tek velja za izplačilo 
nagrade. Andrej Košak poda mnenje, da mora tako kot lani opraviti uspešen štart v dirki. 

Sklep 7: konj upravičen do izplačila subvencije za dvoletnika mora uspešno opraviti štart 
v letu 2019 in potrditi kvalifikacijsko normo. 

Predsednica razloži, da letos še niso šle v podpis tripartitne pogodbe (Klub-KCS-KRZS).  
Vsi se strinjamo, da jih je potrebno čimprej dati v podpis. 

Sklep 8: Podpis tripartitnih pogodb bo še letos, in sicer za leto 2019. 

Predsednica prosi za odobritev nakupa omare za potrebe arhiva rejskega združenja. 

Sklep 9: Nakup omare za pisarno v prostorih KK Ljutomera za potrebe Rejskega združenja 
je odobren. 

Mojca Križanec predlaga, da bi razstavo konjev naredili v okviru sejma KOS Lenart ob 10- 
obletnici tega sejma. Sejem je od 29. 5. – 31. 5. 2020. 

Sklep 10: razstava v Lenartu se da v letni plan. 

 

 

Sestanek zaključen ob 21.00 uri.                           Zapisničarka: Mojca Križanec 

 


