Zapisnik volilne skupščine KRZS
v prostorih Gostilne Zorko
v Borecih, Kriţevci pri Ljutomeru
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Skupščina se prične ob 10.10 uri. Skupščino otvori aktualna predsednica KRZS Mojca
Nushol.
1. in 2. Predsednica KRZS pozdravi prisotne in predlaga dnevni red, kot je bil
poslan v vabilu. Prisotni dnevni red potrdijo.
Sklep 1: Prisotni soglasno potrdijo predlagani dnevni red.

3. Izvolitev organov občnega zbora
Izvolijo se naslednji organi volilne skupščine.
Delovno predsedstvo:
-

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

Zapisnikar:
-

Ana Šonaja

Overovatelja zapisnika:
-

Simon Slavič
Saša Seršen

Verifikacijska komisija:
-

Vlado Ţnidarič
Branko Slana
Andrej Ledinšek

Volilna komisija (štetje glasov):
-

Branko Kristl
Gorazd Plečko
Darja Antolin

Ko delovno predsedstvo zasede svoja mesta, se Janez Dolinšek najprej lepo zahvali prisotnim
za udeleţbo, lepo pozdravi goste, predsednika KZS g. Henrika Gjerkeša, podpredsednika KZS
g. Branka Kristla, predstavnike z VF dr. Matjaţa Mesariča, Karolino Cerk Jamnik in
predsednika KK Ljutomer g. Janeza Slaviča. Prosi za potrditev izvoljenih organov. Prisotni
se strinjajo.
Sklep 2: Prisotni soglasno potrdijo izvoljene organe volilne skupščine KRZS 2019.
Nato Janez Dolinšek še predlaga minuto molka za vse rejce, ki so nas zapustili v zadnjih štirih
letih obstoječega mandata KRZS in ki so v naši reji pustili pomemben pečat.
(Sledi minuta molka).
4. Poročila
Poročila podajo predsednica KRZS Mojca Nushol, finančno poročilo sekretarka Ana Šonaja,
poročilo strokovnega sodelavca VF pa predstavi Karolina Cerk Jamnik. Simon Slavič kot član
nadzornega odbora pove, da so finančno poročilo podrobno in v celoti pregledali, ter
ugotavljajo, da je bilo poslovanje KRZS v celoti korektno, pravilno in v skladu s statutom.

Poročilo predsednika SO Klemna Potočnika ni bilo predstavljeno, niti posredovano komur
koli drugemu, da bi ga predstavil.
Mojca Nushol je pohvalila je člane UO, in poudarila, da so opravili veliko dela, da pa je malo
ljudi , ki so v tem trenutku pripravljeni zastonjsko delati in bo vsak dobrodošel. Pozove
prisotne, da danes, ko je volilna skupščina, formirajo nov SO, ker v prejšnjem mandatu ni
opravil vseh naloţenih nalog, predvsem glede sprememb rejskega programa in licencirne
komisije. Prisotni se strinjajo.
5. Sklep 3: Poročila so bila v celoti sprejeta in potrjena. (Točka 5 po dnevnem
redu)
6. Plan za leto 2019 (razprava in sprejem)

Predsednica Mojca Nushol predstavi plan KRZS za leto 2019
1. Oblikovanje strokovnega sveta, ki bo v letošnjem letu pripravil spremembe rejskih
programov in jih uskladil z evropsko direktivo
2. Potrditi tajnika in blagajnika za naslednji mandat
3. Prijava na razpisu na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeţelja, na Občini Ljutomer in
mogoče še kje
4. Sodelovanje na rejskih dirkah
5. Sodelovanje na letnih pregledih kobil in naraščaja ter pri licenciranju plemenjakov
6. Sofinanciranje testa delovne sposobnosti za dvoletnike, ki bodo v tem letu uspešno štartali
(premija je za rejce)
7. Sodelovanje na sejmu AGRA
8. Razstava enoletnikov
9. Spletna stran
10. Program , ki smo ga v 50% odkupili od KK Ljutomer, spraviti na novo spletno stran,
dosegljivo vsem uporabnikom

Ajda Gorenc predlaga, da se ne dela samostojna spletna stran, pač pa da se priključi k strani
KZS, kot je to v nekaterih drugih drţavah. Mojca Nushol pove, da je na KZS zavihek za
KRZS, ki pa ne deluje vedno, oziroma je zelo nepregleden. Vztraja pri samostojni spletni
strani. Pri tem jo podpre tudi Vlado Ţnidarič , ki obenem navede, da so nove spletne strani
slabše, kot so bile nekoč. Pri tem omeni spletno stran KK Ljutomer, ki je po njegovem bila
bistveno boljša, kot jo ima danes KZS. Henrik Gjerkeš pove, da se na KZS dogajajo
spremembe, v planu je tudi nova spletna stran. Predlaga sodelovanje.

Sklep 4: Plan za leto 2019 se sprejme, o podanih predlogih bo odločal UO KRZS na
prihodnjih srečanjih.
7. Volitve
Po statutu KRZS se pred začetkom volitev stari organi razrešijo, v tem trenutku jim s
potrditvijo prisotnih članov preneha štiriletni mandat. Prisotno soglasno potrdijo razrešitev
dosedanjih organov KRZS.
Člani so vodstvo KRZS za naslednja 4 leta izglasovali, kot je navedeno v sklepu.
Sklep 5: Za naslednji mandat se potrdijo:
-

-

-

-

Predsednica: Mojca Nushol (brez protikandidata, podpora 47/47) - potrjena
Podpredsednik: Miro Pirc (brez protikandidata, na predlog Mojce Nushol, podpora
47/47) - potrjen
Predsednica SO:
Karolina Cerk Jamnik (na predlog Mojce Nushol, podpora 43/47)- potrjena
Klemen potočnik (na predlog Janeza Dolinška, podpora 4/47)
Člani UO: (na predlog Mojce Nushol, podpora 47/47) - potrjeni
Mojca Nushol (kot predsednica KRZS)
Karolina Cerk Jamnik (kot predsednica SO)
Saša Seršen
Vlado Žnidarič
Miro Pirc
Janez Dolinšek
Andrej Košak
Ivan Košak
Mojca Križanec
Člani NO (podpora 47/47) - potrjeni
Simon Slavič (predsednik)
Andrej Pirc
Jože Vedenik
Častno razsodišče (podpora 47/47) – potrjeni
Uroš Bernardič (predsednik)
Jože Sagaj st.
Milan Seršen
8. Sprejem novih članov

Ni bilo novih članov za sprejem v RO. Ana Šonaja opomni rejce, da je potrebno vrniti
podpisane asignacije pisno na naslov KRZS. Dokler ni podpisanih asignacij vrnjenih, se
preostanek rejskih nagrad dotičnemu rejcu ne more nakazati, niti se mu ne more brez
njegovega podpisa iz rejskih nagrad pokriti dolg na KZS. Prosi za hitrejšo odzivnost, saj se s
tem zavlačuje postopek izplačevanja dlje, kot pa je potrebno. Prisotne prosi tudi, da se odloči
o tistih rejcih, ki ne plačujejo redno članarine, imajo pa ţrebeta in izplačila rejskih. Rejci se

strinjajo, da če kdo ne plača članarine vsaj dve leti in le te ne poravna v 8 dneh po opominu
pred izključitvijo, da se ga avtomatsko izključi iz članstva KRZS.
Sklep 6: V kolikor rejec ne plača članarine 2 leti in se ne odzove na opomin pred
izključitvijo, se ga izbriše iz seznama članstva KRZS. Sklep je potrebno dopisati v statut
KRZS.
9. Beseda gostom
Gospod Henrik Gjerkeš lepo pozdravi vse prisotne, čestita izvoljenim organom in pohvali
veliko udeleţbo volilne skupščine. Poudari, da je reja kasaškega konja osnova za ta šport, zato
bo tudi KZS stremela k temu, da bo podpirala KRZS in rejca osebno. Pove, da je njihov
primarni cilj dvigniti nagradni sklad na tekmovalnih dneh, da je treba velik poudarek dati tudi
na samo promocijo kasaškega športa in tradicije. Trudi se, da bi v kasaško dogajanje privabili
nove sponzorje. Ţeli si uspešnega sodelovanja s KRZS tudi v naprej.
Ivan Krašovec se na gospoda Gjerkeša obrne s vprašanjem, kje je denar za izplačilo
francoskih dirk. Zanima ga predvsem, kam je šel in zakaj. Zanima ga tudi, zakaj se tako
komplicira pri licenciranju ţrebcev. Izpostavi aktualni primer ţrebca gospoda Iztoka
Razgorška.
Janez Dolinšek pove, da je on pa drugačnega mnenja. Pohvali delo KZS, pove, da je bila KZS
v letu 2018 v veliki finančni krizi in da se stvari končno premikajo na bolje. Glede licenciranj
pa poudari, da imamo za to rejske programe in pravila, ki se jih je potrebno drţati, dokler se
oba rejska programa ne preoblikujeta.
Henrik Gjerkeš pove, da bo denar za francoske dirke izplačan v kratkem, predvideva, da v
roku enega meseca. Takšen je bil tudi sklep UO KZS. Poplačani bodo vsi dolgovi, ki jih ima
KZS, razen tistim, ki so šli v sodni postopek proti KZS. Tam bo potrebno počakati, da se ti
postopki zaključijo.
Janko Slavič, predsednik KK Ljutomer je zelo zadovoljen, da je KRZS tako uspešna. Zahvali
se v prvi vrsti rejcem, ki so steber vsega. Čestita ponovno izvoljeni predsednici in izvoljenim
organom. Ugotavlja napredek v reji, a potrebno je iti dalje in stvari konstantno nadgrajevati.
Opomni, da je domača reja zlata reja in da za tem moramo trdno stati. Veseli ga predvsem, da
se nadaljuje razstava Ljutomerskega kasača na sejmu AGRA, navdušen je pa tudi nad
razstavo enoletnikov. Ţeli vse dobro v naprej.
Matjaţ Mesarič pozdravi vse prisotne, posebej predsednike krovnih kasaških organizacij.
Veseli ga, da veliko število rejcev ohranja to čudovito tradicijo in da konji dosegajo dobre
rezultate na tekmovanji. Tudi on poudari, da je reja bistvo tega športa, saj brez tega ne bi bilo
tekmovanj. Izpostavi pa, da je pa klub temu premalo dveletnih in triletnih kasačev na stezah,
zato je treba stremeti k temu, da se število nastopajočih v teh kategorijah poveča. Ţeli obilo
uspehov v bodoče.
10. Razno

Pod točko razno ni bilo razprave. Predsednica Mojca Nushol se zahvali vsem prisotnim in
jih povabi k skupnemu kosilu.
Skupščina se zaključi ob 12.20 uri.

Zapisala:
Ana Šonaja,
sekretarka KRZS

