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Datum: 1.10.2021
ZAPISNIK
27. redna seje upravnega odbora Kasaške zveze Slovenije, z dne 30. 9. 2021, ob
17. uri na posestvu Steyer v Plitvici 10, 9253 Apače.
Prisotni člani UO: Danilo Steyer, Viktor Dolinšek, Helena Meglič, Andraž Rumpret, mag. Ervin
Kosi, mag. Janko Slavič, Branko Kristl
Opravičeno odsotni člani UO: Andrej Grilc
Ostali prisotni: Vanja Horvat, Nina Lovrenčič, Primož Slavič
Seja se prične ob 17.20 uri. Sejo vodi predsednik KZS Danilo Steyer. Ugotovi se, da je
prisotnih 7 članov UO, upravni odbor je sklepčen.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem in potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika zadnje seje UO KZS
Pregled izpolnjevanja sklepov zadnje seje
Finančno stanje - pregled odprtih postavk
Pregled sezone 2021 in priprave na sezono 2021
Razno

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Danilo Steyer
Predsednik
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Ad. 1. Sprejem in potrditev dnevnega reda
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 320:
UO KZS potrdi predlagan dnevni red 27. seje UO KZS.
Ad. 2. Potrditev zapisnika zadnje sej UO KZS
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 321:
UO KZS potrdi zapisnika 26. seje upravnega odbora KZS iz 16. 8. 2021.
Ad. 3. Pregled izpolnjevanja sklepov zadnje seje
Sklep 295: pregled dolžnikov in predlog sanacije: za velike dolžnike se lahko dogovori
odplačilo dolga na obroke, vloga mora biti oddana na UO KZS. Dolg mora biti poravnan do
prijave v dirko. Vsi dolžniki se avtomatsko izbrišejo iz prijav.
Sklep 296: Helena Meglič poda poročilo in pove, da je nova spletna stran že funkcionalna,
za zaprtje stare strani, pa na novi še manjka el. Vnos rezultatov (za sodnike) in elektronska
prijava konj, ki deluje na vseh nivojih, tudi administratorskem. 2. Del plačila bo izveden, ko
bo stran funkcionalna in prevzeta. 3. Del plačila pa, ko bo celotna spletna stran dokončana
po naših navodilih (vnos datuma pri spremembi lastništva konja,…)
Sklep 297: izvedeno. Pri Ivu Milovanoviču je bilo preverjeno, da so se reportaže z derbija
predvajale tudi na naslednjih lokalnih televizijah: Ormož, Novo mesto in Velenje.
Sklep 298: izvedeno
Sklep 299: Stave - za izvedno so določeni Nina Lovrenčič, mag. Ervin Kosi in Danilo Steyer.
Sklep 300: Zapis poročila o pričakovanjih s strani MKGP, za katerega sta bila zadolžena
mag. Janko Slavič in mag. Ervin Kosi, ni bilo izvedeno.
Mag. Janko Slavič pove, da se je na Derby-u pogovarjal z ministrom Podgorškom, ki mu je
obljubil sprejem v Oktobru 2021. Na sestanku bo predlagano, da se za rejo in delovne
preizkuse zagotovi določena sredstva s strani Ministrstva. Mag. Janko Slavič poudari, da so
naši kasači po kvaliteti zelo dobri, vendar jih je malo. Imamo rejski program, selekcijo,
potrebno je črpati denar s strani MK. Mag. Kosi poudari, da se na ministrstvu pripravlja nova
strategija.
G. Rumpret vpraša ali je možno vplivati na strategijo?
Tudi Viktor Dolinšek poudari, da bi morale biti rejske dirke (snemanje, doping, sodniki,…)
financirane s strani Ministrstva za kmetijstvo.
Sklep 301: Izvedba dirk poteka po ustaljenem programu. Tukaj je bila mišljena predvsem
racionalizacija in skupne pogodbe klubov za reševalce, tisk, ozvočenje,… To se bo izvedlo za
prihodnjo sezono. - Helena Meglič in Branko Kristl
Sklep 302: Definiranje statusa sodniške organizacije se je začelo takoj, vendar je Helena

Meglič predlagala, da to sezono izpeljemo, kot je, za naslednjo pa je potrebno postaviti točna
pravila, ki jih bo potrebno spoštovati. Po seji SO KZS, ki bo v sredo 18. 8. 2021, bo narejen
predlog strategije sodelovanja med KZS, SO in Sodniško organizacijo. - Se izvaja, bo
narejeno, ampak ne do prvega postavljenega roka. Helena Meglič opozori na težko delovanje
SO pri potrjevanju propozicij, saj se večina ne drži rokov in tudi po opozorilu ne odda
propozicij.
G. Andraž Rumpret poudari, da je potrebno medsebojno sodelovanje.
Predsednik Steyer poudari, da zaupa v strokovnost Sodnikov.
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Mag. Janko Slavič pove, da ne zagovarja G. Petovarja, vendar da je s sodniško organizacijo
težko delati. Sodniki niso slabi, vendar jih je le peščica in jim moramo pomagati. Potreben je
dogovor s Slavkom Petovarjem (predsednikom sod. organizacije), da ne more soditi nekdo,
ki je tem istim tekmovalcem dolžan denar za nagrade. Sodniška organizacija ni
problematična, je odgovorna in jo potrebujemo.
Predlog strategije sodelovanja med KZS, SO in sodniško organizacijo bo narejen, vendar se
bo rok zamaknil.
Sklep 303: Vanjo Horvat se zadolži, da po sezoni napiše koliko ur potrebuje za določeno
delo.
Sklep 304: Člani UO KZS niso podali, koliko sponzorskega denarja lahko vsak priskrbi.
So pa si prisotni člani razdelili katere potencialne sponzorje bo kdo obiskal:
 Energetika Ljubljana: Andraž Rumpret in Viktor Dolinšek
 Porsche Slovenija: Danilo Steyer in Viktor Dolinšek
 T-2 : Viktor Dolinšek, Danilo Steyer
 GEN I : Andraž Rumpret (potrebno je oddati vlogo za sponzorstvo)
 Ministrstvo za gospodarstvo: Helena Meglič in Danilo Steyer
 Pošta Slovenije: Helena Meglič in Danilo Steyer
 Panvita: Danilo Steyer
 Spar: Nina Lovrenčič (oddana prezentacija)
 MKGP: mag. Ervin Kosi
 SKB (Maja Cvelbar) - vloga za sponzorstvo (Dogovor Rumpret Andraž)
Potrebno je posodobit prezentacijo za sponzorje, ki je bila narejena za Derby.
Sklep 305: Sklep 305 je bil v celoti izpolnjen.
Sklep 306: Sklep 306 je bil izpolnjen.
Sklep 307: Postopek včlanitve ŠR društvo FR kasač se nadaljuje. Predsednik Danilo Steyer
je izvedel tudi pogovor s predsednikom društva Andrejem Pircem. Aktivnosti v zvezi z
včlanitvijo se nadaljujejo.
Sklep 309: Za člana Komisije je bil potrjen Uroš Bernardič.
UO sprejme sklepa:
SKLEP št. 322:
UO KZS sprejme sklep, da se vsi sklepi, ki še niso bili izpolnjeni v celoti, izpolnijo
oziroma se aktivnosti nadaljujejo do naslednje seje UO KZS.

Ad. 4. Finančno stanje - pregled odprtih postavk
Vanja Horvat je pripravila pregled finančnega stanja.
Komentarji članov UO so bili da:
 Mora biti dolg do KZS (lastnikov, voznikov in trenerjev) poravnan do roka za prijave v
dirko.
 V primeru obročnega plačevanja mora biti oddana vloga za obročno odplačilo oddana
na UO KZS, ki jo obravnava.
 V primeru neplačila dolga se prijava konja v dirko avtomatsko izbriše.
UO sprejme sklep:
SKLEP št. 323:
UO KZS se seznani s finančnim stanjem in odprtimi postavkami do KZS in od KZS.
SKLEP št. 324:
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UO KZS sprejme sklep, da se vloga za obročno odplačevanje dolga do KZS, odda v
reševanje UO KZS.
SKLEP št. 325:
UO KZS sprejme sklep, da mora biti dolg do KZS poravnan do roka za prijave, v
nasprotnem primeru se prijave avtomatsko izbriše.
SKLEP št. 326:
UO KZS sprejme sklep, da je časovni cilj finančne sanacije KZS 2 leti.

Ad. 5. Razno
UO KZS se seznani in sprejme odstopno izjavo Slavka Petovarja iz Strokovnega odbora.
V statutu je potrebno preveriti ali mora biti član sodniške organizacije del Strokovnega
odbora.
Sodniško organizacijo se pozove, da predlaga novega člana SO.
UO sprejme sklepe:
SKLEP št. 327:
UO KZS se seznani in sprejme odstop Slavka Petovarja iz Strokovnega odbora
KZS.

SKLEP št. 328:
UO KZS sprejme sklep, da se aktivnosti v zvezi z včlanitvijo in ureditvijo statusa
ŠR društva francoski kasač nadaljujejo.

SKLEP št. 329:
UO KZS sprejme sklep, da je ena od točk na naslednjem UO KZS koledar dirk
2022.

Seja se zaključi ob 19.45 uri.

Zapisala: Vanja Horvat

