PRIZNANA REJSKA ORGANIZACIJA
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Cesta I. slovenskega tabora 16, Ljutomer

ZAPISNIK 3. SEJE STROKOVNEGA SVETA KRZS
3. seja strokovnega sveta (SS) KRZS je bila v ponedeljek 19.12.2016, ob 17.00 uri v zbornici,
Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.
Vabljeni:
-

Dr. Klemen Potočnik (predsednik SS),
Dr. Janko Mrkun,
Darja Antolin,
Darja Dolinšek Trontelj,
Tomaž Košak
Dr. Špela Malovrh,
Mag. Janko Slavič
Matej Jan,
Matej Slana

Prisotni člani: Klemen Potočnik (predsednik SS), Klemen Turk (namesto Janka Mrkuna),
Darja Antolin, Matej Slana, Tomaž Košak
Odsotni: Špela Malovrh, Janko Slavič, Matej Jan, Darja Dolinšek Trontelj,
Seja se prične ob 17.20 uri, prisotnih je 5 članov. Ugotovi se, da smo sklepčni.

Dnevni red:
1) Pregled zapisnika 2.seje,
2) Predstavitev aktivnosti v zvezi z novo uredbo EU 2016/2012
3) Uskladitev izhodišč za nov rejski program
4) Ureditev pravil glede uporabe plemenjakov za sezono 2017
5) Določitev licencirne komisije, ki mora obvezno prisostvovati licenciranju (predsednica
mag.Mojca Nushol)
6) Sporna registracija žrebet (predsednica mag.Mojca Nushol)
7) Razno
Pripomb k dnevnemu redu ni bilo, sprejeti stabili dodatni točki 5. in 6.), ki ju je predlagala ga.
predsednica KRZS po e-pošti pred sejo.
Sejo je vodil predsenik strokovnega odbora g. Klemen Potočnik.
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1. Pregled zapisnika 2. seje
Razprava je bila vezana zlasti na 1. sklep druge seje SS in sicer glede imenovanja članov
komisije za odbiro plemenjakov. Pripomba je bila, da se imenovani člani komisije niso udeležili
odbire.
Sklep 1: Člane komisije za odbiro plemenskih žrebcev se obvestiti preko elektronske
pošte, da je licenciranje žrebcev 14.02.2017 ob 11.30 uri na Veterinarski fakulteti, Cesta
v Mestni Log, Ljubljana. Za primer, da kateri izmed članov ne želi sodelovati v komisiji,
se določi 2 rezervi (Janez Dolinšek in Tomaž Košak).
Glede potomca po žrebcu Baltic Speed, g. Klemen Turk pojasni,da kljub večkratni prošnji na
Italjanski zvezi niso uspeli pridobiti dokumentacije o DNK.
Sklep 2: Za potomce ne licenciranih očetov za tekoče plemenilno sezono, se izda ID s
polnim poreklom, pod rubriko pasma sevpiše »toplokrvna pasma«, ovitek je zelene barve.

Zapisnik druge seje je bil sprejet.

2. Predstavitev aktivnosti v zvezi z novo uredbo EU 2016/2012
Biotehniška fakulteta je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
prejela nalogo, da v sodelovanju s Kmetijskim Inštitutom Slovenije, Veterinarsko fakulteto in
Čebelarsko zvezo Slovenije pripravi strokovna izhodišča za nov zakon o živinoreji. Cilj novega
zakona je, poenostaviti birokratske postopki. Tak primer je odobritev in registracija pripustnih
postaj, centra za osemenjevanje oz. pridobivanje žrebčevega semena, presajanje zarodkov,...
Sklep 3: V skladu z navedenim je smiselno, da KRZS (zaželeno v sodelovanju z drugimi
PRO) posreduje pobude in predloge na MKGP, za poenostavitev postopkov zlasti v zvezi
z osemenjevanje kobil.

3. Uskladitev izhodišč za nov rejski program
Po združitvi PRO za kasaškega konja in ljutomerskega kasače se je izrazila želja po skupnem
– enotnem rejskem programu (RP). Na eni strani je želja, da bi nov RP vključeval
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1. 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 Nusholn in ga. Maše
Habijan.
Ga. Cerk Jamnik nas je obvestila, da so jo iz ZDKCS prosila za seznam žrebet 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.
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 razmnoževanje domačih živali 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 imeni
KMG-MID številke, da imaš konje. Soglasno podpremo namero g. Potočnika da pripravi
predlog poenostavitve registracije na Svet za Živinorejo 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 žrebcev. Komisija bi
po pregledu teh podatkov ugotovila ali je žrebec ustrezen. Podatke o sprejetih plemenskih
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žrebcih 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

