
3. ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA KASAŠKEGA REJSKEGA 
ZDRUŽENJA 

 

DNEVNI RED: 

1. Sestanek na veterinarski fakulteti  
2. Izplačilo rejskih nagrad 
3. Priprava izredne skupščine 
4. Spremembe statuta 
5. Razno 

Prisotni člani UO: Mojca Nushol, Miro Pirc, Saša Seršen, Ivan Košak, Andrej Košak, 
Vlado Žnidarič,  Karolina Jamnik Cerk, Mojca Križanec, Janez Dolinšek in tajnica Ana 
Šonaja 

 

 

Začetek ob 18.10 uri v gostilni Pr Kovač v Naklem 

 

AD 1 

Predsednica seznani , da je sestanek na VF glede odgovora MKO na predloge PRO z dne 
28.5.2019. Na prejšnjem sestanku je že bil naš predstavnik Janez Dolinšek, zato  
predsednica predlaga, da se sestanka udeleži kar Janez in Karolina Cerk Jamnik. 

Predlog je o spremembi prilagoditev za ID zaredi nove uredbe. Vpisati je treba 
zootehnične zadeve. 

Ministrstvo za kmetijstvo je glede na  majski sestanek poslalo zapisnik, v katerem niso 
zavedene vse zadeve. Odgovori so nerazumljivi, zato Nataša Gorišek prosi za vse 
morebitne predloge. 

 

Sklep 1: sestanka na fakulteti se udeležita Janez Dolinšek in Karolina Jamnik Cerk. 

 

AD2  

Predsednica pove, da se v mesecu decembru pričakuje denar iz Agencije za kmetijske 
trge in iz Veterinarske fakultete, predlaga plačilo subvencije za dvoletnike v decembru. 

Sklep 2: Člani potrdijo izplačilo subvencije za dvoletnike v decembru.  



 

 

 

AD 3 

Predsednica predlaga, da zaradi čim hitrejše izpeljave izredne skupščine določimo 
organe skupščine : 

-predsednik: Janez Dolinšek, 

-dva člana delovnega predsedstva: Miro Pirc, Ivan Košak 

-verifikacijska komisija: Saša Seršen, Ana Šonaja, Vlado Žnidarič 

-zapisnikar: Ana Šonaja 

-dva overovatelja: Simon Slavič, Jože Sagaj st. 

 

Mojca predlaga da Evropsko uredbo predstavi Andrej Košak in Karolina naj predstavi 
programe. 

 

Janez doda , da  v primeru manjših popravkov rejskega programa naj skupščina da 
pooblastilo  UO KRZS. 

 

Sklep 3: Potrditev predlogov za organe skupščine in predstavitve posameznih točk 
dnevnega reda.. 

 

AD 4 

Predsednica predlaga naslednje spremembe statuta 

-spremembe člena 27, dodamo stavek, da je predsednik strokovnega sveta tudi 
strokovni vodja.  

-spremembe člena 39, dodamo da so vir dohodka tudi pristojbine rejcev 

-spremembe člena  43. Ob prenehanju društva se premoženje prenese 

- na krovno organizacijo v kasaškem športu, če ta ne obstaja pa 
- na drugo sorodno organizacijo v kasaškem športu, če ta ne obstaja pa 
- na podobno lokalno skupnost, na področju katere ima Združenje svoj sedež 
 
 



Sklep 4: Potrditev sprememb statuta. 

 

AD 5 

Karolina Cerk Jamnik nas opozori, da še vedno nismo vložili spremembe strokovnega 
vodje na MKO. 

Sklep 3: Čimprej vložimo zahtevo na MKO s potrebnimi prilogami ( diploma, strokovno 
priporočilo in potrdilo u ustreznih izkušnjah). 

 

Zaključek 0b 20.00. 

Vosek, 1. 12. 2019                                             Zapisnikar: Mojca Križanec 


