Kasaška zveza Slovenije
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 51 51 003, fax: 01/ 51 51 004
e-pošta: info@zveza-kasaska-centrala.si, www.zveza-kasaska-centrala.si
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Datum: 13. 3. 2018
ZAPISNIK
11. seje upravnega odbora Kasaške zveze Slovenije, z dne 12. 3. 2018 ob 17. v
Gostilni in piceriji Furman v Lukovici.
Prisotni člani UO: Branko Kristl, Viktor Dolinšek, Janko Slavič, Marko Gorenc
Ostali prisotni: dr. Henrik Gjerkeš - kandidat za predsednika KZS, Slavko Petovar predsednik Združenja sodnikov za kas Slovenije, Miro Zorec - zavarovanje, Robi Hrgota snemanje Tele Ho d.o.o., Maša Habjan - generalna sekretarka
Seja se prične ob 17.10 uri. Sejo vodi podpredsednik KZS Branko Kristl. Ugotovi se, da so
prisotni 4 člani UO, Upravni odbor je sklepčen.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnje seje UO KZS
Sklic redne skupščine, potrditev dnevnega reda skupščine, spremembe Statuta
Izvajalci 2018 ( doping, snemanje, tisk, zavarovanje, ... )
Dolžniki KZS
Razno
KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Branko Kristl
Podpredsednik
l.r.
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Ad. 1. Sprejem in potrditev dnevnega reda
Podpredsednik KZS pozdravi navzoče. Nadalje predlaga zamenjavo točk dnevnega reda tako,
da sta povabljena Robi Hrgota in Miro Zorec na vrsti najprej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem in potrditev dnevnega reda
Izvajalci 2018 (snemanje, zavarovanje)
Potrditev zapisnika zadnje seje UO KZS
Sklic redne skupščine, potrditev dnevnega reda skupščine, spremembe Statuta
Dolžniki KZS
Razno

UO sprejme sklep:
SKLEP št. 110:
Upravni odbor KZS potrdi predlagan dnevni red 11. seje UO.
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Ad. 2. Izvajalci 2018 (snemanje, zavarovanje, doping, tisk)

Snemanje

Robi Hrgota se zahvali za povabilo in predstavi pogoje sodelovanja glede snemanja v sezoni
2018. Urban Simčič je tako že pred sejo poslal ponudbo. V kolikor bi bilo s strani KZS
zagotovljeno tudi to, da se ne bi dogajale odpovedi kot v lanski sezoni oziroma sodelovanje z
drugim ponudnikom, so pripravljeni sodelovati.
Branko Kristl pove, da je za KZS to izjemno velik strošek in Tele Ho predlaga, da naj sami
tržijo produkcijo, za KZS pa ceno postavijo na 1.500 € + DDV.
Robi Hrgota glede predloga reklamiranja ne more odločati, bo pa odločitev javil v pisarno
KZS do petka, 16. 3. 2018. Edino kar lahko potrdi je cena produkcije 2.000 € + DDV.
Slavko Petovar meni, da je najpomembneje obojestransko sodelovanje. S podporo Tele Hoja
so bili sodniki zadovoljni, saj v kolikor bi bil standard nižji, je težko soditi.
Maša Habjan prisotnim da tudi ponudbo TV Radgone, ki pa ni konkurenčna.
Janko Slavič doda, da je TV Radgono prosil za dodatno ponudbo.

Zavarovanje

Branko Kristl Mira Zorca pozove za dodatni popust glede na to, da je zavarovalna polica
sklenjena za dobo 10 let.
Miro Zorec pove, da je 2014 s strani tedanjega predsednika Marjana Sedeja dobil prošnjo po
sklenitvi zavarovanja, saj Triglav ni želel več sodelovati. Tako se je zavzel in pridobil ponudbi
Zavarovalnic AS in MB s svojimi pogoji. ZMB je imela med drugim pogoj tudi 10-letno
sodelovanje, hkrati pa je bila podpisana sponzorska pogodba. Glavni problem je v tem, da je
zavarovalna premija penizka.
Miro Zorec vsem prisotnim razdeli natančno razdelano poročilo zavarovanja oseb,
premoženja in premoženjskih interesov za leto 2017 z vsemi policami.
Poleg tega, da brezplačno opravlja aktivnosti zavarovalnega posrednika ter obračun premij
za tekoče zavarovalno leto, opravlja še celovito upravljanje tveganj. Za leto 2018 predlaga
povišanje obstoječe zavarovalne vsote pri zavarovanju splošne civilne odgovornosti ter
razmislek o sklenitvi ostalih zavarovanj ( npr. zavarovanje pravne zaščite, itd. ).
Viktor Dolinšek sprašuje, kakšne so premije v sosednjih državah. Zavarovalna polica bi
morala biti priloga licenci.
Marko Gorenc in Viktor Dolinšek se zanimata, koliko bi bilo višje zavarovanje, če bi želeli, da
je zavarovalna premija 1.000.000 €. Glede zavarovalne premije naj se pridobi informacija iz
tujine, koliko znaša zavarovalna premija v ostalih kasaško razvitih državah.
Branko Kristl vpraša kako je z zavarovanjem poni dirk.
Miro Zorec potrebuje za poni dirke točne podatke o otrocih, starost, izurjenost, pogoji
tekmovanja, oprema, … torej kratko predstavitev in plan koliko bi teh dirk bilo. Bolje je
organizirano, lažje bi bile poni dirke del obstoječe police.
Viktor Dolinšek predlaga, da bi vse skupaj preučili in 23.4.2018 na novo postavili premije.
Miro Zorec močno dvomi, da bi v Sloveniji dobili cenejše zavarovanje ze enako zavarovalno
premijo.
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Mira Zorca se tudi prosi, da pripravi paket za sponzorsko pogodbo z Zavarovalnico Sava d.d.

Doping, tisk

Maša Habjan pove, da je govorila z dosedanjimi ponudniki glede odvzema doping vzorcev in
glede tiska. Vsi so pripravljeni tudi v 2018 sodelovati pod enakimi pogoji. Kar pomeni, da za
jemanje doping vzorcev ostajata Igor Škarica s.p. in Zdravje konj in osteopatija, Tamara
Vrečko s.p., tisk pa Partner graf d.o.o..
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 111:
Snemanje v l. 2018 izvaja Tele Ho d.o.o., dokončni pogoji sodelovanja se še
dorečejo.
Za zavarovanje poni dirk SO pripravi natančne pogoje sodelovanja. Pridobi se
višino zavarovalnih premij vsaj nekaterih UET članic. Mira Zorca se prosi za
pridobitev ponudbe, če je zavarovalna premija 1.000.000 €.
Odvzem vzorcev za doping kontrolo opravljata Igor Škarica s.p. in Zdravje konj in
osteopatija, Tamara Vrečko s.p..
Tiskanje biltenov in ostalih publikacij: Partner graf d.o.o..
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Ad. 3. Potrditev zapisnika zadnje seje UO
Maša Habjan prebere sklepe zadnje seje UO KZS.
Marko Gorenc pripomni, da je UO potrdil člane SO.
Branko Kristl pove, da KK Ljutomer svoje predstavnike SO še pošlje, ker Jože Sagaj ml. te
funkcije ne utegne opravljati. Verjetno da bo to Janko Sagaj.
Marko Gorenc opozori, da je Janko Sagaj v disciplinskem postopku, Branko Kristl pa doda
tudi, da je enako z Vitom Šadlom. Zato KK Ljutomer svoje predstavnike še javi.
Maša Habjan meni, da je škoda izgubljati čas glede članstva v SO, saj je tako predvidena
sprememba števila članov SO v Statutu, skupščina pa da je že čez 4 dni. Takoj po skupščini
pa naj UO članstvo SO zapolni skladno z novim Statutom.
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 112:
Potrdi se zapisnik 10. seje UO KZS z dne 31. 1. 2018.
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Ad. 4. Sklic redne skupščine, potrditev dnevnega reda skupščine, spremembe
Statuta
Maša Habjan poda predlog dnevnega reda skupščine KZS za 16. marec 2018:
1. Pozdrav podpredsednika KZS
2. Izvolitev organov Skupščine ( predsednik, dva člana delovnega predsedstva,
verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika )
3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
4. Razprava in sprejem dnevnega reda
5. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne Skupščine KZS 2017
6. Poročilo podpredsednika KZS o opravljenem delu v letu 2017 in razprava o poročilu
7. Poročilo predsednika strokovnega odbora KZS o opravljenem delu v letu 2017 in
razprava o poročilu
8. Poročilo predsednika nadzornega odbora KZS v letu 2017 in razprava o poročilu
9. Poročilo predsednika delegatov KZS v letu 2017 in razprava o poročilu
10. Predstavitev kandidata za predsednika KZS
11. Volitve predsednika KZS
12. Predlog in sprejem sprememb statuta KZS
13. Sprejem in potrditev zaključnega računa za leto 2017
14. Sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2018
15. Članarina članov KZS v l. 2018
16. Razno
Maša Habjan opozori, da je z odstopom Nine Lovrenčič v UO KZS en član premalo, in ga je
na skupščini potrebno potrditi. Glede na to, da KK Komenda ob organizaciji 4 tekmovalnih
dneh nima člana v UO KZS predlaga, da se kandidata išče med člani KK Komenda.
Branko Kristl za predsednika KZS predlaga dr. Henrika Gjerkeša, ki se je upravnemu odboru
na kratko predstavil.
Slavko Petovar glede spremembe Statuta izpostavi številčnost članstva v strokovnem odboru.
Zato predlaga, da SO šteje 3 člane ter 2 po funkcije, predstavnik ZSKS in predstavnik KRZS.
Enako je za zmanjšanje članstva v komisiji za pritožbe (iz 5 na 3) in v antidopinški komisiji
enako.
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 113:
Upravni odbor KZS potrdi dnevni red skupščine:
1.
Pozdrav podpredsednika KZS
2.
Izvolitev organov Skupščine ( predsednik, dva člana delovnega
predsedstva, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika )
3.
Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
4.
Razprava in sprejem dnevnega reda
5.
Pregled in potrditev zapisnika 1. redne Skupščine KZS 2017
6.
Poročilo podpredsednika KZS o opravljenem delu v letu 2017 in razprava o
poročilu
7.
Poročilo predsednika strokovnega odbora KZS o opravljenem delu v letu
2017 in razprava o poročilu
8.
Poročilo predsednika nadzornega odbora KZS v letu 2017 in razprava o
poročilu
9.
Poročilo predsednika delegatov KZS v letu 2017 in razprava o poročilu
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Predstavitev kandidata za predsednika KZS
Volitve predsednika KZS
Predlog in sprejem sprememb statuta KZS
Sprejem in potrditev zaključnega računa za leto 2017
Sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2018
Članarina članov KZS v l. 2018
Razno

Sprememba Statuta:
- SO šteje 5 članov
- komisija za pritožbe šteje 3 člane
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Ad. 5. Dolžniki KZS
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 114:
Upravni odbor KZS sklene, da se vsem dolžnikom KZS pošlje opomin, do plačila pa
se izdaja vseh dokumentov blokira.

Kasaška zveza Slovenije
Celovška 25, 1000 Ljubljana, tel: 01/ 51 51 003, fax: 01/ 51 51 004
e-pošta: info@zveza-kasaska-centrala.si, www.zveza-kasaska-centrala.si
Transakcijski račun: 03106-1000579153, ID za DDV: SI10240241

Ad. 6. Razno
Branko Kristl na kratko predstavi kandidata za predsednika KZS dr. Henrika Gjerkeša in mu
da besedo.
Dr. Henrik Gjerkeš pove, da je to posebna čast, saj kot prleku predstavlja del identitete,
čeprav s kasaškim športom ni imel posebnega stika. Veliko stvari je dobrih, pogovarja pa se
vedno o problematičnih. Ima ideje predvsem na finančnem področju, zato se bo z veseljem
angažiral.
Viktor Dolinšek opozori, da bi bilo potrebno izdati kasaške koledarje za pretekla leta ter
tiskane licence.
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 115:
Upravni odbor KZS sklene, da je udeležba na razpisanem izobraževanju voznikov
in trenerjev v skladu s PKD obvezna. Za vse, ki se nobenega od obeh podanih
terminov ne bodo uspeli udeležiti, svoj interes javijo na sedež KZS. Na podlagi
povpraševanj bo razpisan rezervni termin.

Seja se zaključi ob 20.00 uri.

Zapisala: Maša Habjan
Generalna sekretarka KZS

