
Zapisnik izredne skupščine KRZS  

v prostorih Gostilne Zorko 

v Borecih, 24.11.2019, Križevci pri Ljutomeru s pričetkom ob 10.30 uri 

 

DNEVNI RED 

 
1. Izvolitev organov občnega zbora 

 Delovno predsedstvo (3) 
 Zapisnikar (1) 
 Overovatelja zapisnika (2) 
 Verifikacijske komisije (3) 

2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev sklepčnosti 
3. Predstavitev Uredbe 2016/2012/EU 
4. Predstavitev  in sprejem RP za pasmo Ljutomerski kasač in 

kasač ter njunih prilog 
5. Potrditev sprememb statuta 

 
Skupščina se prične ob 11.10 uri. Skupščino otvori predsednica KRZS Mojca Nushol. V 
nagovoru pozdravi vse navzoče ter predlaga, da se preide na 1. točko dnevnega reda.  

1. Izvolitev organov izredne skupščine 

Izvolijo se naslednji organi volilne skupščine.  

Delovno predsedstvo: 

- Janez Dolinšek (predsednik) 
- Ivan Košak (član) 
- Miro Pirc (član) 

Zapisnikar: 

- Ana Šonaja 

Overovatelja zapisnika: 

- Simon Slavič 
- Jože Sagaj st. 

Verifikacijska komisija: 

- Vlado Žnidarič 
- Saša Seršen 
- Ana Šonaja 

Sklep 1: Prisotni soglasno potrdijo izvoljene organe izredne skupščine. 



2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev sklepčnosti  

Ko delovno predsedstvo zasede svoja mesta, se Janez Dolinšek najprej lepo zahvali prisotnim 
za udeležbo. Verifikacijsko komisijo prosi za poročilo o prisotnosti ter za potrditev 
sklepčnosti.  

Ana Šonaja pove, da je letošnjih aktivnih članov 124, prisotnih je 40, od tega 39 z volilno 
pravico. Predlaga, da glede na to, da se je skupščina že začela s 40 minutnim zamikom, 
smatramo to kot sklepčno.  

Sklep 2: Prisotni soglasno potrdijo poročilo verifikacijske komisije: prisotnih je 40 članov, 
od tega jih ima 39 volilno pravico.  

Nato gospod Iztok Razgoršek še predlaga minuto molka za vse rejce, ki so nas zapustili v 
letošnjem letu, prejšnji dan je preminil namreč tudi dolgoletni rejec gospod Rudolf Govek. 

(Sledi minuta molka). 

 

3. Predstavitev Uredbe 2016/2012/EU 

Urebo 2016/2012 predstavi Andrej Košak, član UO KRZS, obenem pa tudi član Komisije za 
tekmovanja s kopitarji. Pove, da je stara Uredba zastara ter da je leta 2018 stopila v veljavo 
nova. Našteje bistvene točke nove Uredbe. 

Mojca Nushol se na tem mestu zahvali članom SO, ki so v letošnjem letu uspeli sestaviti 
osnutke RP tako za kasača, kot tudi za ljutomerskega kasača, ter vse tri priloge, ki sovpdajajo 
ne samo s samimi rejskimi programi, usklajene so namreč v celoti z zakoni EU in UET. 
Seznani rejce tudi z novo spletno stranjo na naslovu krzs.si, kjer so dostopne vse podane 
informacije. 

 

4. Predstavitev  in sprejem RP za pasmo Ljutomerski kasač in kasač ter njunih 
prilog 

RP LK in SK ter njune tri priloge predstavi predsednica SO, Karolina Cerk Jamnik. Pove, da 
je SO po mesecih uklajevanj in sestankov uspel sestaviti oba RP in priloge tako, da so 
enostavni, a vseeno v skladu s predpisi in zakonodajo Republike Slovenije in EU.  

Predsednica SO je vseh pet dokumentov predstavila od člena do člena, vsakega posebej je tudi 
dodatno pojasnila. Zelo nazorno je predstavila in utemeljila vse spremembe.  

Po predstavitvi sledi aplavz prisotnih. Člani preidejo na glasovanje. 

Sklep 3: Oba RP in njune priloge so bili soglasno sprejeti (39/0). Prisotni člani obenem 
pooblaščajo UO, da v kolikor bodo s strani Ministrstva zahtevane spremembe, da jih le-ta 
sprejme in potrdi. 



 

5. Potrditev sprememb statuta 

Predsednica KRZS mag. Mojca Nushol pove, da UO predlaga spremembo statuta v treh 
členih, in sicer: 

Čl.27 – Dodamo stavek Predsednik strokovnega sveta je tudi strokovni vodja. 
 
 Spremenjeni člen 27 bi se glasil:  

Strokovni svet rejske organizacije šteje 7 članov. 
 
Predsednik strokovnega sveta je tudi strokovni vodja. 
Predsednika strokovnega sveta izvoli skupščina, člane strokovnega sveta pa na predlog 
predsednika strokovnega sveta potrjuje upravni odbor. Mandatna doba predsednika in članov 
strokovnega sveta je 4 leta. Po izteku mandata so lahko ponovno izvoljeni. 
 
V strokovnem svetu mora biti zagotovljena regijska zastopanost glede na število aktivnih 
plemenskih živali, ki so vključene v rejske programe. 
 

 Čl. 39 -  Dohodki Združenja: 

 Dodamo alinejo, da se financira združenje tudi od pristojbin rejcev. 

Spremenjeni člen 39 bi se glasil:  

-  Dohodki Združenja: 

 -članarina, 

 -dohodki od stav in drugih iger na srečo, 

 -dohodki od prireditev,  

-namenska sredstva od države, 

 -dohodki iz dejavnosti Združenja,  

-dohodki od sponzorstva,  

-dohodki od donatorstva,  

-dohodki rejskega sklada,  

- pristojbine, 

-ostali dohodki. 

 

 



 Čl. 43 – se spremeni zaradi zahtev MKO glede premoženja po prenehanju združenja. 

Spremenjeni člen 43 bi se glasil: 

V primeru prenehanja Združenja se premoženje Združenja 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: Prisotni soglasno potrdijo spremembe statuta.  

 

Skupščina se zaključi ob 12.20 uri.  

 

Zapisala:                                                                                             Predsednica:                                                                      

Ana Šonaja,                                                                     mag. Mojca Nushol, dr.vet.med.                                                                                      

sekretarka KRZS 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

Simon Slavič  _________________________ 

Jože Sagaj st. ___________________________ 

  


