PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE
Cesta I. slovenskega tabora 16, Ljutomer

ZAPISNIK 2. SEJE STROKOVNEGA SVETA KRZS
2. seja Strokovnega sveta KRZS je bila v četrtek 25.11.2015, ob 17.00 uri v gostilni Zorko,
Boreci 5H, Kriţevci pri Ljutomeru.
Vabljeni:
-

Klemen Potočnik (predsednik SS),
Karolina Cerk Jamnik,
Darja Antolin,
Darja Dolinšek Trontelj,
Tomaţ Košak
Špela Malovrh,
Janko Slavič
Matej Jan,
Matej Slana

Prisotni člani: Klemen Potočnik (predsednik SS), Karolina Cerk Jamnik, Darja Antolin,
Darja Dolinšek Trontelj, Tomaţ Košak
Opravičeno odsotni: Špela Malovrh, Janko Slavič, Matej Jan, Matej Slana,
Seja se prične ob 17.15 uri, prisotnih je 5 članov. Ugotovi se, da smo sklepčni.
Dnevni red:
1. pregled zapisnika 1. seje,
2. poslovnik strokovnega sveta
3. rejski program
4. razno
Pripomb k dnevnemu redu ni bilo.
Sejo je odprl in tudi vodil predsenik strokovnega odbora g. Klemen Potočnik. Po sprejemu
dnevnega reda so člani odbora prešli na 1. točko dnevnega reda, in sicer na pregled sklepov
zadnje seje in potrditev zapisnika.

1. Pregled zapisnika 1. seje
Predlagane kandidate, ki bodo skupaj s strokovnimi delavci veterinarske fakultete v letu 2016
sestavljali Komisijo za odbiro plemenskih ţrebcev, smo obvestili. Kandidati so bili: Nina
Lovrenčič, Sagaj Janko, Jerovšek Roman, Judeţ Joţe in Antončič Joţe.
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Sklep 1 je bil opravljen. Člani komisije za odbiro plemenskih žrebcev, ki jih
imenuje KRZS so: Nina Lovrenčič, Janko Sagaj in Roman Jerovšek.
Seznam ţrebet, ki bi ga naj g. Potočnik poslal na UET ni bil poslan zaradi pomanjklivih
podatkov. Potreben je kompleten seznam s točnimi podatki. Ga. Karolina Cerk Jamnik bo
kontaktirala z veterinarji, ki so te pripuste izvedli in seznam posredovala g. Potočniku.
Dopolnitev sklepa 2 prejšnjega zapisnika: G. Potočnik po prejetju točnega
seznama žrebet od ga. Cerk Jamnikove, pripravi dopis in ga pošlje na UET.
Dopolnitev sklepa 3 prejšnjega zapisnika: Dovoli se registracija kobile in žrebeta
v slovenski register ob predložitvi eksport certifikata. V nasprotnem primeru
registracija ni možna.
Dpolnitev sklepa 4 prejšnjega zapisnika: Rejske programe smo dobili vsi, vendar
je bil čas za pregled rejskih programov prekratek, da bi lahko razpravljali o njih.

2. Poslovnik strokovnega sveta
G. Potočnik nam je poslal po elektronski pošti v pogled: POSLOVNIK O DELU
STROKOVNEGA SVETA PRIZNANE REJSKE ORGANIZACIJE – KASAŠKO REJSKO
ZDRUŢENJE SLOVENIJE. Poslovnik smo pregledali, nihče od prisotnih ni predlagal
dopolnitev oz. sprememb.

Sklep 2: Strokovni svet KRZS soglasno sprejme poslovnik o delu strokovnega
sveta priznane rejske organizacije – kasaško rejsko združenje slovenije.

3. Rejski programi
G. Klemen je izpostavil problem, da bi Ljutomerski kasač moral biti glede na izvor avtohtona
pasma, glede na način parjenja pa ne izpolnjuje pogojev za lokalno pasmo (tradicionalna in
avtohtona). Vse lokalne (tradicionalne in avtohtone) pasme morajo imeti zaprto rodovniško
knjigo, z dopustnimi izjemami, ki jih določi rejski program. Ljutomerski kasač ima zaprt
rodovniški sistem po ţenski strani. Po moški strani to ne drţi. Ostali prisotni člani SS
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dopolnijo, da trenutno ni nobenega plemenjaka pasme ljutomerski kasač. Pri tem pa dodali, da
tudi ko je bil na voljo eden ali dva praktično ni bilo interesa po uporabi in na tekmovanja se ni
kvalificiral noben potomec ţrebcev pasme ljutomerski kasač. Iz navedenega je jasno, da bo s
strokovno utemeljeno dikcijo ljutomerskega kasača praktično nemogoče definirati kot pasmo.
Z razpravo smo prišli do moţnosti, da bi definirali linijo oz. pododdelek rodovniške knjige, ki
bi vključeval konje izvornih rodov kobil ljutomerskega kasača in jim na ta način omogočil
poseben status. Rejski program Ljutomerskega kasača je zelo obseţen. Predlog je, da bi
Ljutomerski kasač bil pasemski tip (primer: medţimurski konj pri slovenskem hladnokrvnem
konju).
Sklep 3: Do naslednjega srečanja se pregledata oba rejska programa in vsak
pripravi argumente in vizijo razvoja rejskih programov za kasaške konje v
Sloveniji.

4. Razno
Ureditev spletne strani rejskega programa. Dogovorili smo se, da posebej spletne strani ne
bomo delali, saj je stran Zveze društev kasaške centrale Slovenije (ZDKCS) dobro obiskana.
Zavihek rejske zveze bomo nadgradili s pomočjo predsednice Mojce Nushol in ga. Maše
Habjan.
Ga. Cerk Jamnik nas je obvestila, da so jo iz ZDKCS prosili za seznam ţrebet za leto 2014.
SS se strinja, da ga. Cerk Jamnik posreduje omenjeni seznam na ZDKCS. Pri tem ga. Cerk
Jamnik obvesti ZDKCS, da v bodoče za seznam zaprosijo rejsko organizacijo.
Ga. Cerk Jamnik izpostavi, da so problemi pri pridobivanju točnih podatkov o plemenjakih, ki
se uporabljajo v slovenski populaciji. Ga. Darja Dolinšek opozori, da prepis lastništva konj ni
dobro urejen, saj jih veliko spremembo pošlje samo na ZDKCS, ne pa tudi na rejsko
organizacijo oz. skrbnika rodovniške knjige (Veterinarska fakulteta kot DPO). Pričakovali bi,
da bi se vloga za prepis poslala na en naslov, nato bi organizaciji med seboj uredili prenos oz.
uskladitev podatkov. Ga. Cerk Jamnik potrdi, da je komunikacija med ZDKCS in
Veterinarsko fakulteto glede prenosa podatkov slaba.

PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
KASAŠKO REJSKO ZDRUŽENJE SLOVENIJE
Cesta I. slovenskega tabora 16, Ljutomer

G. Potočnik predlaga, da bi pristopili k predlogu poenostavitve registraciji pripustne postaje.
Opozori na praktično oviro, ki jo vidijo rejci v zapletenih birokratskih postopkih, ki jih
predpisuje tako veterinarska kot zootehniška zakonodaja. Skozi razpravo smo uskladili
argumente, da je potrebno izhajati iz dejstva, da je razmnoţevanje domačih ţivali zootehniško
opravilo, ki mora biti učinkovito nadzorovano zlasti z vidika kakovosti podatkov, vendar
enostaven do te mere, da bi se rejci v čim večjem številu odločili za registracijo pripustnih
postaj. Med tem ga. Cerk Jamnik opozori, da je pri konjih posebnost, saj ni potrebno imeti
KMG-MID številke, da imaš konje. Soglasno podpremo namero g. Potočnika da pripravi
predlog poenostavitve registracije na Svet za Ţivinorejo in pred tem prosi za soglasje ostalih
rejskih organizacij v konjereji.
Ga. Dolinšek predlaga, da se seznam plemenjakov za novo sezono objavi na spletno stran.
Podatke za vse ostale uporabljene plemenjake, bi točne podatke pridobili na podlagi
izpolnjenega obrazca, ki bi ga posredovali Komisiji za odbiro plemenskih ţrebcev. Komisija
bi po pregledu teh podatkov ugotovila ali je ţrebec ustrezen. Podatke o sprejetih plemenskih
ţrebcih bi nato posredovala skrbniku rodovniške knjige. G. Potočni opozori, da je to v praksi
pri govedoreji, kjer morajo biti podatki posredovani komisiji in komisija mora sprejeti
plemenjaka za pleme pred uporabo.
Sestanek je bil končan ob 19.00 uri.

Zapisala: Darja Antolin
Predsednik strokovnega sveta
doc.dr. Klemen Potočnik

