KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE
CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 16
9240 LJUTOMER

ZAPISNIK

Pričetek 12.2.2018 ob 17 uri v Naklem v gostilni Pri Kovač ( pri Andreju Marinšku ).
Prisotni: Mojca Nushol, Vlado Žnidarič, Miro Pirc, Viktor Marinšek, Janez Dolinšek, Andrej
Košak, Saša Seršen
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev datuma in kraja občnega zbora 2018
Finančno poročilo za leto 2018
Subvencija za dvoletnike v letu 2018
Izplačila rejskih nagrad
Razno

1. Podan je naslednji predlog Komenda (na hipodromu), fiksno se je potrebno še
dogovoriti z Romanom Jerovškom. Predviden datum je nedelja, 11.3.2018 ob 10 uri.
Za hrano je potrebno poiskati donatorja, v kolikor je le mogoče.

2. V letu 2017 je bilo za leto 2016 za izplačati 14.512 eur rejskih nagrad za rejce, skupno
pa za 21.432 eur. Na Upravnem odboru Kasaške zveze Slovenije je bilo na pobudo
Janeza Slaviča dogovorjeno in izglasovano tudi izplačilo za francoske kasače za leto
2017, katera sredstva prejme rejska organizacija. Tega denarja naj bi bilo za ca. 2600
eur. Predsednica Mojca Nushol seznani prisotne, da je rejska organizacija od
Veterinarske fakultete prejela 2000 eur, od razpisa Agencije-katere??? Pa 1647 eur in
slednji denar je bil porabljen namensko za razstavo kasačev letnikov v letu 2017. Za
dvoletnike je bilo izplačano 3000 eur obljubljene subvencije.

3. Miro Pirc predlaga enak znesek za nastopajoče dvoletnike tudi v letu 2018, v kolikor
ima rejska dovoljšen finančni vir. Kasač dvoletnik za prejem subvencije mora potrditi
kvalifikacijsko normo v dirki na tekmovalnem dnevu v letu 2018.
4. V kolikor je rejec dolžan Kasaški zvezi Slovenije, se naj izvede kompenzacija do slednje
in preostanek denarja izplača rejcu. Andrej Košak predlaga, da se s kompenzacijo
morajo strinjati tako rejec, rejska organizacija in Kasaška zveza Slovenije. Janez
Dolinšek predlaga, da se rejcem, katerih klubi so izplačali nagrade, naj takoj izplačajo
tudi rejske nagrade. Predsednica predlaga, da se rejske tudi za leto 2017 naj izplača
po klubih in ne po tekmovalnih dnevih, čeprav morda pri tem sistemu mora rejska
založiti del svojega denarja za rejske nagrade še preden le tega dobi od kluba. Glede
na to da so pogodbe s klubi, načeloma ni bojazni, da rejska ne bi prejela rejskega
denarja od klubov. Vlado Žnidarič predlaga, da naj bi se rejec izjasnil ali želi
kompenzacijo ali celotno izplačilo. Nekateri rejci namreč s kompenzacijo takoj
poravnajo vse svoje dolgove do zveze, problem pa so nekateri lastniki in vozniki,
kateri imajo neporavnane obveznosti do zveze že več let. Andrej Košak predlaga, da
naj se po podpisu tripartitne pogodbe sredstva izplača v 21 dneh. Sprejet je sklep po
katerem naj se rejske nagrade rejcev kompenzirajo z Kasaško zvezo, v kolikor imajo
odprte obveznosti do slednje.. Potrebno pa je pridobiti soglasje rejca. Maša Habjan
naj pripravi tripartitne pogodbe, katero mora podpisati rejec, predsednica KRZS in
predsednik oz. podpreddsednik Kasaške zveze Slovenije. Kot prvi podpiše rejec, kateri
pogodbo vrne v podpis ostalima stranema. Rejske nagrade se rejcu izplačajo v
enkratnem znesku. Rejske nagrade se lahko izplačajo tudi drugi osebi, vendar le na
podlagi podpisane izjave med rejcem in drugo osebo, da se strinjata z omenjenim
predlogom.

5. Janez Dolinšek predlaga skupen sestanek s strokovnim svetom rejske organizacije, na
katerem bi se dogovorili glede licenciranja plemenskih žrebcev. Letošnji ponoven
pregled nekaterih plemenjakov se mu zdi nesmiseln. Ti so bili pred izdajo prve licence
že pregledani, tako se pri teh ne more spremeniti morfološki izgled. Smiselno je, da
se pregleda sedaj le njegove potomce (poda ocena le teh) in poda dodatno oceno za
plemenjaka. Pokliče se naj Natašo Gorišek in z njo dogovori glede nadaljnih
postopkov licenciranja plemenskih žrebcev. Glede na odsotnost nekateri članov
licencirne komisije, se za sredo 14.2.2018 predlaga nadomestna člana in sicer Tomaža
Košaka in Janeza Dolinška. Predlagana je tudi zamenjava članov licencirne komisije v
bodoče.
Glede številnih nesoglasij pri izvedbi oziroma izbiri konja leta za leto 2017, upravni
odbor sprejme naslednji sklep: Predsednica Mojca Nushol naj pisno poda mnenje
podpredsedniku Kasaške zveze Slovenije in predsedniku strokovnega odbora zveze,
glede ne strinjanja pri postopku izbire konja leta 2017. Strokovni svet naj ponovno

prouči postopek izbire in poda konkretne razloge pri izboru konja za omenjeno
lovoriko.
Sestanek se je zaključil ob 20. uri.

Zapisnikar
Saša Seršen

