SESTANEK UO KRZS IZ DNE 23.11.2017 S PRIČETKOM
OB 18.00
DNEVNI RED:
1. RAZPIS ZA JAVNEGA DELAVCA
2. DOSTOP DO SOUPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN SPLETNE STRANI
KRZS
3. RAZDELITEV V TA NAMEN PREDVIDENEGA DENARJA MED DVELETNIKE
4. PREDSTAVITEV ŽREBCEV V KOMENDI
5. KOORDINACIJA UO IN SO KRZS
6. RAZNO
PRISOTNI: MOJCA NUSHOL – predsednica, MIRO PIRC, MITJA SLAVIČ, SAŠA
SERŠEN, VLADO ŽNIDARIČ
OPRAVIČENO ODSOTNI: ANDREJ KOŠAK, JANEZ DOLINŠEK, KLEMEN POTOČNIK,
VIKTOR MARINŠEK
OSTALI PRISOTNI: JANEZ SLAVIČ, ANA ŠONAJA
Predsednica v uvodu pozdravi vse prisotne, posebej Janeza Slaviča. Po pregledu prisotnosti
potrdi sklepčnost in preide na prvo točko dnevnega reda.

1. RAZPIS ZA JAVNEGA DELAVCA
Janez Slavič se zahvali za povabilo na sestanek UO KRZS. Pove, da sta se s predsednico KRZS o tem
pogovarjala že na zadnjih kasaških dirkah v Ljutomeru. Navede, da ima Občina Ljutomer v letošnjem
razpisu okrnjena sredstva v namembo javnih del, zato delavec v njihov prid letos zagotovo ne bo možen.
Prosi, če se ta možnost zvede v letu 2018.
Člani UO se strinjajo, da v dobrobit kasaškega športa s KK Ljutomer sodelujemo v taki obliki še naprej.
SKLEP 1. točke: Javni delavec se s strani KRZS v pomoč KK Ljutomer v letu 2018 odobri, s tem da se je
še pred odprtjem občinskega razpisa podrobno dogovoriti o sodelovanju. Tako KRZS kot tudi KK
Ljutomer bosta smela koristiti usluge javnega delavca po predhodnem pisnem dogovoru.
2. DOSTOP DO SOUPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN SPLETNE STRANI

KRZS
Predsednica pove, da spletna stran ne deluje, do informacijskega sistema, katerega solastnik je tudi
KRZS, pa ni dostopa, saj je zaščiten z geslom.
Mitja Slavič pove, da je v pogovoru s Primožem Slavičem le-ta izpostavil, da mora računalnik
neprekinjeno biti povezan z elektriko in internetom. Če se povezava iz kakršnih koli razlogov prekine, se
spletna stran izklopi. Obenem poudari, da niti KK Ljutomeru niti KRZS ne sme nikakor biti v interesu, da
ta program ne bi bil funkcionalen, saj bi morali biti podatki dostopni vsem, kot je to praksa tudi v tujini.

Z njim se strinjajo vsi, Miro Pirc pa poudari, da se zadeva nemudoma reši v dobro bit športu in da
program mora takoj zaživeti.
Janez Slavič navede, da so se v času stare KZS podatki redno vnašali. Pove, da ko se je sklepala pogodba
o solastništvu, ni bilo natančno opredeljeno, kdo bo sedanje podatke vnašal naprej. Strinja se, da je
program potrebno nujno zagnati in ga ponuditi širši javnosti v pogled. Predsednica poudari, da je skrajni
čas, da se dogovorimo, kdo bo skrbnik podatkov in kje bo računalnik stacioniran. Predlaga, da se za to
določi Ano Šonaja, ki bo računalnik namensko največ uporabljala in skrbela za ažurnost podatkov. Mitja
Slavič še predlaga, da je potrebno informacijski sistem nadgraditi.
SKLEP 2. točke: Računalnik se stacionira pri Ani Šonaja, katero se obenem določi kot skrbnico
informacijskega sistema in podatkov s strani KRZS. Primoža Slaviča se prosi, da jo pouči o uporabi
sistema ter obenem poskrbi za nadgradnjo in posodobitev le-tega proti plačilu. Glede na stroške
posodobitve se KRZS in KK Ljutomer dogovorita, da se bo delež lastništva, ki je trenutno polovični,
tekom časa spreminjal glede na to, kdo bo plačal stroške posodabljanja. S tem se strinja tudi Janez
Slavič.
3. RAZDELITEV V TA NAMEN PREDVIDENEGA DENARJA MED DVELETNIKE
Predsednica predlaga, da se dveletnikom, ki so v letošnjem letu potrdili kvalifikacije v dirki ali
poskusnem teku nameni po 300€. S predlogom se UO strinja.
SKLEP 3. točke: KRZS reejcem lastnikom dveletnikov, upravičenih do tega denarja po predhodno
določenih kriterijih, izplača 300€ najkasneje do 5.12.2017.
4. PREDSTAVITEV ŽREBCEV V KOMENDI
Na povabilo KRZS, da bi predstavili svoje plemenjake v Komendi na Miklavževih dirkah, se ni odzval
nihče od žrebčarjev. Obenem predsednica poudari, da se je potrebno uskladiti z veterinarsko fakulteto, da
se licenciranja plemenskih žrebcev v bodoče opravljajo na koncu koledarskega leta, ne pa v mesecu
februarju, ko nekateri žrebci že plemenijo.
SKLEP 4. točke: Predstavitve žrebcev v Komendi na Miklavževe dirke ne bo. V naslednjih dneh se bo
pričelo dogovarjanje z Veterinarsko Fakulteto o spremenjenem datumu licenciranj plemenskih žrebcev.
5. KOORDINACIJA UO IN SO KRZS
Kljub temu, da je SO na določenih segmentih vzpostavil neki red, in kljub temu, da so odločitve, ki jih
mora SO sprejeti v določenih zadevah sprejeti, težke in odgovorne, je predsednica z delom SO
nezadovoljna. Meni, da bi bilo potrebno sklicati sestanek med člani UO in SO KRZS. Predlaga, da kdor
ni pripravljen delati, naj do skupnega sestanka pripravi odstopno izjavo, da se ga zamenja. UO se strinja.
SKLEP 5. točke: V prihodnjih tednih bo sklican sestanek UO in SO KRZS.
6. RAZNO

Predsednica pove, da je Janez Dolinšek izvedel, da bo v zvezi z novo direktivo o označevanju
kopitarjev usklajevalni sestanek na MKO, na katerega bodo vabljene vse rejske organizacije.
Sestanek bo v decembru, vendar KRZS o tem še ni bila uradno obveščena.
Predsednica predlaga , da se tega sestanka udeleži Janez Dolinšek, ki že pozna vso to
problematiko. Predlog je soglasno sprejet.

SKLEP 7. točke:Usklajevalnega sestanka na MKO se v zvezi s to tematiko udeleži Janez
Dolinšek.

Sestanek se zaključi ob 20.05.

Zapisala Ana Šonaja, sekretarka KRZS

