
ZAPISNIK UO KASAŠKEGA REJSKEGA ZDRUŽENJA 25.1 2020 

Prisotni: Mojca Nushol, Karolina Jamnik Cerk, Saša Seršen, Andrej Košak, Ivan Košak, 
Vlado Žnidarič, Janez Dolinšek, Mojca Križanec 

 

Dnevni red: 

1. Določitev datuma in kraj občnega zbora 
2. Začetek izvajanja RP za obe pasmi 
3. Članstvo v UET 
4. Odgovor Lidiji Bašnjec 
5. Poročilo Janeza Dolinška s sestanka na MKGP 
6. Oblikovanje stališča glede dopisa, ki ga je na KZS poslal KK Ljutomer 
7. razno 

 

Ad 1 

 Po razpravi se določi datum 21. 3. 2020. 

Sklep 1:  predlaga datum sobota 21. 2. 2020 0b 10.30 uri v Dobruški vasi. 

 

Ad2:  

Izpostavi se težava pri licenciranju žrebcev za novo sezono, če ne bo pregledovalo po 
novem rejskem programu. 

Janez Dolinšek  (dalje Janez) meni, da je veljavi rejski program, dokler novega ne potrdi 
MKGP. 

Karolina Jamnik Cerk (dalje Karolina) je oddala rejski program v pogled, kjer so jo že 
opozorili, da treba dodati poslovnik rejcev 

Andrej Košak (dalje Andrej) meni, da se je treba starega rejskega programa držati, 
dokler ni sprejet nov. 

Mojca meni, da nimamo veljavnega rejskega programa že dve leti. 

Janez meni, da je treba ločiti med člani in ne člani. Vprašanje je glede pristojbin. 

Mojca meni, da se bodo pojavile težave glede poimenovanja žrebet z dvojnim 
državljanstvom( francoska in slovenska) 

Andrej predlaga , da pošljemo na MKGP dopis  z zapisnikom izredne skupščine, zaradi 
neveljavnosti starega programa, da se uporablja nov, da bi pa vse potrebne dopolnitve 
sproti urejali. 



Poslovnik bo delal Strokovni svet. 

Sklep 2: Na MKGP se pošlje dopis in sicer: Glede na to, da nimamo veljavnega rejskega 
programa po smernicah EU predlagamo, da bi se uporabljal nov rejski program ,ki smo ga 
že oddali v pregled. Vse morebitne dopolnitve bomo seveda uskladili. 

Sklep 3: Strokovni svet oblikuje Poslovnik. 

 

Ad 3  

Mojca pove, da še vedno nimamo direktnega kontakta z UET, le preko KZ..  

Janez meni, da je treba preveriti ali se rejsko združenje včlani samo ali preko Kasaške 
zveze. 

Sklep 4: Vzpostavitev  kontakta z UET . To bosta naredili predsednica in Karolina Jamnik 
Cerk. 

 

Ad 4  

Janez meni, da tu ni nič spornega, dokler se hrvaški kasači vključijo v slovenski rejski 
program. Seveda po pravilih rejskega programa. Vlado meni, da imajo vse možnosti, da 
sosedi redijo kobile v slovenskem registru, ki so kvalitetne in jih je dovolj tudi za prodajo.  

 

Sklep 5: Hrvaški kasači se lahko vključijo v naš rejski program z eksportcertifikatom. 
KRZ zaenkrat nima interesa voditi še rejskega programa za hrvaške kasače, zaradi 
nedorečenih zadev še svojega programa. 

 

Ad 5 

Poročilo poda Janez Dolinšek. 

 

 

Ad 6 

Po razpravi med člani UO se oblikuje naslednji sklep. 

Sklep 6: SO KZS naj dirke do zaslužka 3000 EUR naredi za slovenske oz. ljutomerske 
kasače zaradi zaščite slovenske reje. 

Sklep 7: UO bo predlagal UO Kasaške zveze ponovno neodvisnega predstavnika v SO KZS. 
Menimo , da je član rejske organizacije nujen in ima pravico sodelovati v SO KZS. 



 

 Ad 7 

Ni bilo razprave 

 

Zaključen sestanek ob 12.30 uri                     Zapisničarka: Mojca Križanec 

 

 

 

 

 

 

 

 


