Na podlagi 22. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije izdaja Upravni odbor KZS dne 03.07.2001
in spremembami z dne 22.11.2002, 9.3.2007, 24.2.2009, 13.1.2010, 24.3.2011, 21.8.2011, 22.3.2012,
24.5.2012,24.10.2012, 11.1.2013 in 15.5.2014 naslednji

PRAVILNIK O REGISTRACIJI TEKMOVALCEV IN ČLANJENJU
KLUBOV V KZS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja registra tekmovalcev, pogoje in postopek registracije tekmovalcev
ter pridobitev tekmovalne licence in postopek in pogoje za včlanitev klubov v KZS.
2. člen
Konjeniška zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) vodi na območju Republike Slovenije enoten
register tekmovalcev konjeniškega športa (v nadaljevanju register tekmovalcev) ter izdaja tekmovalne
licence na področju konjeniškega športa, za discipline priznane po FEI (v nadaljevanju tekmovalne
licence).
3. člen
Tekmovalci, državljani Republike Slovenije in tujci, ki želijo na območju Republike Slovenije ali v
tujini tekmovati v katerikoli disciplini konjeniškega športa, priznani po FEI, morajo biti vpisani v
register tekmovalcev.
V register tekmovalcev se vpisujejo podatki tekmovalcev, ki jih v nadaljevanju določa ta pravilnik.
Tekmovalec, ki ni vpisan v register tekmovalcev, ne more pridobiti tekmovalne licence.
Tekmovalec, ki se želi udeležiti tekmovanj v tujini, mora pridobiti od KZS dovoljenje za tekmovanje v
skladu z akti KZS.

II. REGISTER TEKMOVALCEV
4. člen
V enoten register tekmovalcev se vpisujejo naslednji podatki:
1) ime in priimek ter naslov tekmovalca,
2) datum rojstva tekmovalca,
3) zaposlitev tekmovalca,
4) evidenčno številko tekmovalca,
5) izrečene sankcije po Pravilniku o disciplinski odgovornosti tekmovalcev, lastnikov konj,
strokovnih delavcev, funkcionarjev in Članov KZS,
6) leto, v katerem je tekmovalec opravil izpit za tekmovalno licenco,
7) rezultati tekmovalca, doseženi na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini,
8) disciplina, za katero se izdaja tekmovalna licenca,
9) kategorija, za katero se izdaja tekmovalna licenca,
10) tekmovalni klub, za katerega tekmuje tekmovalec,
11) leto tekmovalne sezone, za katero se izdaja tekmovalna licenca.
5. člen
Tekmovalca se vpiše v register tekmovalcev potem, ko je uspešno opravil izpit za pridobitev
tekmovalne licence. Z vpisom v register tekmovalcev pridobi tekmovalec svojo evidenčno številko.

Izpit za pridobitev tekmovalne licence
6. člen

Program izpita za pridobitev tekmovalne licence predpiše pristojni Strokovni svet posamezne
discipline, obvezno pa je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Praktični del obsega prikaz
znanja jahanja in sicer najmanj na nivoju E kategorije:
• odjahane dresurne naloge najmanj E kategorije, če tekmovalec opravlja izpit za pridobitev
tekmovalne licence za disciplino dresurno jahanje,
• odjahane dresurne naloge najmanj E kategorije in parkurja višine najmanj 0.80 m, če
tekmovalec opravlja izpit za pridobitev tekmovalne licence za disciplino preskakovanje ovir in
endurance.
7. člen
Izpit se opravlja pred strokovnim delavcem KZS z veljavno licenco in sicer sodnikom, pristojnim za
posamezno disciplino, ter pooblaščenim trenerjem ali učiteljem.
Pristojni Strokovni svet posamezne discipline vsako leto objavi seznam učiteljev in trenerjev, ki so
pooblaščeni za izvedbo izpita.
8. člen
Izpit je opravljen, če je tekmovalec pozitivno ocenjen.
O opravljenem izpitu se napiše poročilo in se en izvod poročila izroči tekmovalcu, drugi izvod pa se
pošlje KZS v evidenco.

III. TEKMOVALNA LICENCA
9. člen
Tekmovalna licenca se izdaja vsako leto za tekočo tekmovalno sezono. Starostna meja za izdajo
licence je 10 let. Tekmovalcem, mlajšim od 12 let je dovoljeno tekmovanje samo v kategorijah E in A
(ne glede na kategorijo licence).
Tekmovalec, ki ni pridobil tekmovalne licence za tekočo tekmovalno sezono, se v tekoči tekmovalni
sezoni ne more udeleževati tekmovanj na območju Republike Slovenije in v tujini.

A. Pogoji za pridobitev tekmovalne licence
10. člen
Tekmovalec pridobi tekmovalno licenco, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije ali je tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
2. ima opravljen izpit za pridobitev tekmovalne licence
3. je posredoval podatke na prijavnici oz. registracijskem listu v skladu s 14. členom tega
pravilnika,
4. je plačal takso za registracijo v rednem roku, prestopnem roku ali izven prestopnega roka, v
višini, ki jo enkrat letno, najkasneje do 31. decembra, določi Upravni odbor KZS za naslednjo
tekmovalno sezono.
11. člen
Tekmovalna licenca mora vsebovati naslednje podatke:
1) ime in priimek tekmovalca,
2) naslov tekmovalca,
3) datum rojstva tekmovalca,
4) evidenčno številko tekmovalca,
5) disciplino, za katero se izdaja licenca,
6) kategorijo, za katero se izdaja licenca,
7) tekmovalni klub, za katerega tekmuje tekmovalec,
8) leto tekmovalne sezone, za katero se izdaja tekmovalna licenca.
12. člen
Izdajo tekmovalne licence se lahko zahteva:
• v rednem roku, po končani tekmovalni sezoni, vendar najkasneje do 31. decembra,
• v prestopnem roku, v času med 01. in 15. julijem,

•

med letom, pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik.

Tekmovalec lahko zahteva izdajo tekmovalne licence med letom, če je licenco naredil na novo ali če v
rednem in izrednem roku ni mogel pridobiti tekmovalne licence, ker:
• je živel v tujini,
• je bil dalj časa zaradi zdravstvenih razlogov odsoten od tekmovanj (bolezen,
poškodba, nosečnost in porod, ipd.)
Tekmovalni klub poda zahtevo in ustrezna dokazila za izdajo tekmovalne licence med letom na KZS.

B. Postopek registracije tekmovalcev
13. člen
Tekmovalni klubi so dolžni KZS sporočiti imena tistih tekmovalcev, ki jih želijo registrirati za svoj
tekmovalni klub, to je tekmovalci želijo v tekmovalni sezoni tekmovati za njihov tekmovalni klub.
Prijavnico oziroma registracijski list za registracijo tekmovalcev mora tekmovalni klub poslati KZS
najkasneje do 31. decembra iztekajočega leta. Kasneje poslane registracije z izjemo registracij iz 2.
odstavka 12. člena tega pravilnika, ter registracij, posredovanih v prestopnem roku, bodo podvržene
dvojni ceni. Med letom mora biti prijavnica, oziroma registracijski list dostavljen na KZS najmanj 14
dni pred prvim tekmovanjem, katerega se namerava bodoči tekmovalec udeležiti .
Za prestop med klubi veljajo enaki roki (do 31. decembra in med 1. in 15. julijem), za prestope izven
teh rokov se računa dvojna cena. Kadar tekmovalec zamenja klub ob prvi registraciji za tekoče leto, je
prestop brezplačen. Prestopi med 1. in 15. julijem se računajo po določeni ceni, drugi prestopi pa po
dvojni ceni.
13a. člen
Klubi, ki imajo finančne dolgove do KZS, ne morejo registrirati tekmovalcev, dokler dolg ni plačan.
Prav tako ni mogoče registrirati tekmovalcev, ki imajo dolg do KZS.

14. člen
Prijavnica oz. registracijski list mora vsebovati podatke iz 4. člena tega pravilnika, razen podatkov od
4. do 7. alineje omenjenega člena, in lastnoročen podpis tekmovalca.
Tekmovalec s podpisom:
• jamči, da so podatki, ki jih je posredoval na prijavnici oz. registracijskem listu resnični in
verodostojni,
• se zaveže, da bo v času trajanja veljavne tekmovalne licence na tekmovanjih zastopal
tekmovalni klub, za katerega se je podpisal,
• potrdi, da je seznanjen s sprejetimi predpisi KZS in FEI ter se zaveže, da jih bo spoštoval.
15. člen
Tekmovalni klub mora izpolnjeno prijavnico oziroma registracijski list poslati KZS. KZS vrne
tekmovalnemu klubu seznam tekmovalcev, ki so za tekočo tekmovalno sezono pridobili veljavno
tekmovalno licenco, z navedenimi evidenčnimi številkami tekmovalcev in izdelane tekmovalne
licence.
16. člen
začetek veljavnosti tega člena glej 38. člen
(Tekmovalec lahko pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik, pridobi tekmovalno licenco tudi, če ne
izpolnjuje vseh predpisanih pogojev iz 3. alineje 10. člena tega pravilnika in sicer, če ne posreduje
podatka iz 10. alineje 4. člena tega pravilnika, to je tekmovalni klub, za katerega tekmovalec tekmuje.)
17. člen
začetek veljavnosti tega člena glej 38. člen

(Tekmovalec iz 16. člena tega pravilnika (v nadaljevanju samostojni tekmovalec), ki se želi registrirati
kot samostojni tekmovalec, to je da na tekmovanjih ne nastopa v imenu tekmovalnega kluba, ampak
samostojno, in pridobiti tekmovalno licenco mora izpolniti naslednje:
• izpolniti pogoje določene v 10. členu tega pravilnika, razen 3. alineje omenjenega člena,
• posredovati podatke na prijavnici oziroma registracijskem listu za samostojnega tekmovalca,
ki mora vsebovati podatke iz 4. člena tega pravilnika, razen podatkov od 4. do 7. in 10 alineje
omenjenega člena ter lastnoročen podpis tekmovalca,
• je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport,
• je izpolnil pogoje za pridobitev tekmovalne licence S kategorije.
Za samostojne tekmovalce se uporabljajo vse določbe tega pravilnika kot veljajo za tekmovalce, če ni
v tem pravilniku določeno drugače.)

C. Postopek izdaje tekmovalne licence
18. člen
Tekmovalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz 10. člena tega pravilnika ter tekmovalni klub
posreduje njegove podatke v skladu s 14. členom tega pravilnika, se izda tekmovalna licenca za tekočo
tekmovalno sezono. Kadar klub registrira tekmovalca, ki ni slovenski državljan, mora predložiti kopijo
potrdila o stalnem bivališču v Sloveniji.
KZS na željo tekmovalca izda soglasje za pridobitev licence za nastope v tujini.
Samostojnemu tekmovalcu, ki izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega pravilnika, se izda tekmovalna
licenca za tekočo tekmovalno sezono, brez navedbe podatka iz 10. alineje 4. člena tega pravilnika, to
je navedbe tekmovalnega kluba.
19. člen
Tekmovalca, ki je prvič izpolnil pogoje za izdajo tekmovalne licence, to je opravil izpit, med trajanjem
tekmovalne sezone, se vpiše v enoten register tekmovalcev tudi med letom in se mu izda tekmovalna
licenca za preostali del tekoče tekmovalne sezone.
20. člen
Tekmovalec lahko tekmuje v tistih kategorijah, za katere izpolnjuje predpisane pogoje.
Tekmovalna licenca v disciplinah preskakovanje ovir in dresurno jahanje se izdaja za eno od
naslednjih kategorij:
• kategorijo E: parkur kategorije E in A0 ali dresurna naloga težavne stopnje E,
• kategorijo A1: parkur kategorije A1,
• kategorija A2: parkur kategorije A2,
• kategorijo A: dresurna naloga težavne stopnje A,
• kategorijo L: parkur kategorije L ali dresurna naloga težavne stopnje L,
• kategorijo LM: dresurna naloga težavne stopnje LM,
• kategorijo M: parkur kategorije Ma in Mb ali dresurna naloga težavne stopnje M,
• kategorijo S: parkur kategorij S*,S**, S*** in GP ali dresurna naloga težavne stopnje St.
Georg in težje.
21. člen
Tekmovalec lahko med trajanjem tekmovalne sezone napreduje iz nižje v višjo kategorijo, če izpolni
pogoje, ki jih za posamezno disciplino predpiše pristojni Strokovni svet (so navedi kot priloga na
koncu tega pravilnika).
22. člen
Uvrstitve tekmovalcev s posameznih tekmovanj in njihova napredovanje elektronsko vodi KZS.
KZS tekmovalca uvrsti na seznam ustrezne kategorije.

D. Spremembe podatkov na tekmovalni licenci
23. člen
Tekmovalec je dolžan na KZS v čim krajšem roku javiti morebitne spremembe podatkov iz 11. člena
tega pravilnika.
24. člen
Tekmovalec, ki zahteva spremembo tekmovalne licence zaradi spremembe podatka iz 7. alineje 11.
člena tega pravilnika, mora izpolniti naslednje:
• pogoje iz 10. člena tega pravilnika,
• predložiti tudi izstopno izjavo tekmovalnega kluba, za katerega je tekmovalec registriran in
mu je bila izdana tekmovalna licenca.

25. člen
Tekmovalec, ki zahteva spremembo tekmovalne licence zaradi spremembe podatka iz 7. alineje 11.
člena tega pravilnika, pa ne predloži izstopne izjave tekmovalnega kluba v skladu z 2. alinejo 24. člena
tega pravilnika, poda na KZS naslednje priloge:
1) pisno prošnjo za spremembo podatka iz 7. alineje 11. člena tega pravilnika,
2) izjavo, da ne more pridobiti izstopne izjave tekmovalnega kluba, za katerega je registriran in
mu je bila izdana tekmovalna licenca in pisno obrazložene razloge, zakaj ne more pridobiti
omenjene izstopne izjave,
3) pisno izjavo, da je poravnal tiste finančne obveznosti v tekmovalnem klubu, ki izhajajo iz
veljavno sprejetih aktov tekmovalnega kluba, za katerega je tekmovalec registriran in mu je
bila izdana tekmovalna licenca ter priloži ustrezna dokazila o poravnanih finančnih
obveznostih; če tekmovalec ne more pridobiti zahtevanih dokazil, poda o tem izjavo.
4) prijavnico oz. registracijski list, potrjeno s strani kluba v katerega prestopa.
26. člen
Ko KZS dobi od tekmovalca priloge v skladu s 25. členom tega pravilnika, z dopisom pozove
tekmovalni klub, za katerega je tekmovalec registriran in mu je bila izdana tekmovalna licenca, da v
roku 15 dni od dneva, ki je določen v dopisu, pisno obrazloži, zakaj tekmovalec ne more pridobiti
izstopne izjave ter priloži ustrezna dokazila.
Če tekmovalni klub po poteku omenjenega roka ne odgovori, se šteje, da tekmovalni klub nima do
tekmovalca nobenih zahtev.
27. člen
O zahtevi tekmovalca iz 25. člena tega pravilnika odloči Upravni odbor KZS.
Zahtevi tekmovalca se ugodi in izda novo tekmovalno licenco ali pa zahtevo tekmovalca zavrne in ne
dovoli izdajo nove tekmovalne licence.
28. člen
Zahtevi tekmovalca se ugodi in izda novo tekmovalno licenco, če:
• tekmovalec priloži vse priloge navedene v 25. členu ter
• tekmovalni klub ne odgovori na dopis KZS v skladu s 26. členom tega pravilnika oziroma
odgovor ne vsebuje zadržkov iz 2. alineje 2. odstavka tega člena..
Zahtevo tekmovalca zavrne in ne dovoli izdajo nove licence, če:
• tekmovalec ne priloži vseh v 25. členu navedenih prilog,
• tekmovalni klub v skladu z zahtevanim rokom iz 26. člena priloži ustrezna dokazila, iz katerih
je razvidno, da tekmovalec ne more pridobiti izstopne izjave in sicer: pravnomočno odločbo
ali sklep o izključitvi tekmovalca iz tekmovalnega kluba, izrečeno v skladu z veljavno
sprejetimi predpisi tekmovalnega kluba, ter dokazila, da tekmovalec nima poravnanih
finančnih obveznosti, ki izhajajo iz veljavno sprejetih aktov tekmovalnega kluba in predložene
finančne dokumentacije, vodene v skladu z računovodskimi standardi.

Odločitev Upravnega odbora KZS je dokončna.
KZS o odločitvi Upravnega odbora KZS pisno obvesti tekmovalca in tekmovalni klub.

IV. TEKMOVALNA LICENCA ZA TUJCE
29. člen
Tuji tekmovalci, to so tekmovalci, ki niso državljani Republike Slovenije in nimajo v Sloveniji
stalnega prebivališča in ki želijo na območju Republike Slovenije tekmovati na nacionalnih
tekmovanjih (CN) v katerikoli disciplini konjeniškega športa, priznani po FEI, morajo pridobiti
tekmovalno licenco za tujce (v nadaljevanju tekmovalna licenca za tujce)
Tuji tekmovalec lahko pridobi tekmovalno licenco za tujce, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• splošne predpise FEI,
• ima tekmovalno licenco svoje nacionalne zveze ali opravljen izpit za pridobitev tekmovalne
licence v skladu z določili tega pravilnika,
• plača takso za pridobitev tekmovalne licence za tujce, ki jo določi Upravni odbor KZS enkrat
letno.

V. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
Tekmovalcu se lahko odvzame veljavnost tekmovalne licence in prepove udeležbo na tekmovanjih, če:
• mu je bil po določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti tekmovalcev, lastnikov konj,
strokovnih delavcev, funkcionarjev in Članov KZS izrečen pravnomočni sklep disciplinske
komisije KZS ali suspenz sodniškega zbora,
• je izgubil status člana tekmovalnega kluba, za katerega mu je bila izdana tekmovalna licenca.
Odvzem veljavnosti tekmovalne licence in prepoved udeležbe na tekmovanjih se tekmovalcu omeji na
obdobje, za katerega je bila tekmovalcu izrečena kazen.
30.a člen
»Tekmovalcu se lahko zamrzne (začasno odvzame) veljavnost tekmovalne licence in prepove
udeležbo na tekmovanjih, če ne poravna vseh obveznosti do člana KZS ali KZS, ki so nastale iz
naslova:
• neplačanih prijavnin in startnin,
• obveznosti organizacije tekmovanja (najem boksa, nakup sena, nastilja ipd. v času
tekmovanja),
• najema ali uporabe objektov tekmovalnega kluba,
• plačila tekmovalne licence,
• drugih primerih, ko nastanejo dokazljive obveznosti tekmovalca do člana KZS ter so v
povezavi s konjeniškim športom,
• storitev in dejavnosti, ki jih obračunava KZS.
30. b člen
Kadar se tekmovalna licenca zamrzuje zaradi dolga tekmovalca do člana KZS ali organizatorja
mednarodnih tekmovanj po koledarju FEI iz prve in druge alineje 30.a člena ali zaradi dolga do KZS
iz šeste alineje 30.a člena, se uporabi skrajšani postopek za zamrznitev tekmovalne licence.
Tekmovalcu KZS na osnovi obvestila organizatorja oziroma po pregledu odprtih postavk KZS, pošlje
opomin za plačilo nastalih obveznosti, v katerem se ga opozori, da se mu bo, v kolikor navedenih
obveznosti ne bo poravnal v roku 8 dni od izdaje opomina, zamrznila licenca do plačila.

V kolikor tekmovalec obveznosti ne poravna v roku 8 dni od izstavitve opomina, se mu zamrzne
licena do plačila.
Na KZS se vodi seznam tako zamrznjenih licenc. Organizator je dolžan KZS obvestiti nemudoma, ko
je dolg, na osnovi katerega se je tekmovalcu zamrznila licenca po skrajšanjem postopku, plačan.

30. c člen
Član KZS (predlagatelj) poda zoper tekmovalca, ki ima neporavnane obveznosti do predlagatelja iz
tretje do pete alineje 30. a člena, na KZS pisno zahtevo za zamrznitev (začasen odvzem) njegove
tekmovalne licence in priloži ustrezna dokazila o neporavnanih obveznosti tekmovalca (izdan račun,
sklenjena pogodba, sklep organa člana KZS, drug ustrezen dokument ali akt).«
30. d člen
»KZS mora nemudoma pozvati (pisno preko priporočene pošte, telefaksa, po elektronskem mediju ali
drug ustrezen dokazljiv način) tekmovalca zoper katerega je podana zahteva za zamrznitev (začasni
odvzem) tekmovalne licence, da se v primernem roku izjasni glede zahtevka in predloži dokazilo o
plačilu obveznosti. Če tekmovalec v roku 8 dni od pisnega poziva ne odgovori, se šteje, da je zahtevek
predlagatelja (člana KZS) utemeljen in obveznost tekmovalca ni poravnana.
O zahtevi za zamrznitev (začasnem odvzemu) tekmovalne licence odloči Strokovni svet in sicer
najkasneje v roku 14 dni od prejema odgovora tekmovalca, zoper katerega je podana zahteva za
zamrznitev tekmovalne licence, oziroma, če tekmovalec na pisni poziv ne odgovori, po preteku roka
za odgovor, tako, da:
• tekmovalno licenco za določen čas zamrzne (začasno odvzame), če ugotovi, da so podani
razlogi (dokazi) za njeno zamrznitev ali
• zavrne zahtevek za zamrznitev (začasni odvzem) tekmovalne licence, če ugotovi, da ne
obstajajo dovolj utemeljeni razlogi (dokazi) za njeno zamrznitev.«
Pristojnost strokovnega sveta se določa po tem, katero tekmovalno licenco se zamrzuje. V kolikor ima
tekmovalec, ki se mu zamrzuje licenca, tekmovalno licenco za več disciplin, odloča Strokovni svet
discipline, za katero ima tekmovalec licenco višje kategorije. V kolikor ima tekmovalec licenco za več
disciplin, ampak za vse enake kategorije, se o pristojnosti dogovorijo Strokovni sveti med seboj. V
primeru spora o pristojnosti, o tem, kateri od Strokovnih svetov je pristojen za odločanje na prvi
stopnji, odloči Upravni odbor.
30. e člen
Tekmovalna licenca se zamrzne (začasno odvzame) dokler tekmovalec ne poravna vseh obveznosti do
predlagatelja (člana KZS), ki je podal zahtevo za zamrznitev (začasen odvzem) tekmovalne licence.
Tekmovalna licenca se ponovno aktivira, ko tekmovalec, ki mu je bila tekmovalna licenca zamrznjena
(začasno odvzeta), predloži na KZS dokazilo oz. dokazila o plačilu neporavnanih obveznosti, na
podlagi katerih mu je bila tekmovalna licenca zamrznjena (začasno odvzeta).
O odločitvi Strokovnega sveta se pisno (preko priporočene pošte, telefaksa, po elektronskem mediju
ali drug ustrezen dokazljiv način) obvesti tekmovalca zoper katerega je bila podana zahteva za
zamrznitev (začasni odvzem) tekmovalne licenca in predlagatelja (člana KZS). O ponovni veljavnosti
tekmovalne licence tekmovalca, se obvesti le predlagatelja (člana KZS), ki je podal zahtevo za njeno
zamrznitev (začasni odvzem).
Zoper odločitev Strokovnega sveta je v 15 dneh možna pritožba na Upravni odbor KZS. Pritožba
zoper odločitev Strokovnega sveta, ne zadrži izvajanja izrečenega ukrepa, to je zamrznitve (začasnega
odvzema) ali zavrnitve zahtevka za zamrznitev (začasen odvzem) tekmovalne licence.

30. f člen

Kadar pride s strani tekmovalca do nespornih in dokazljivih kršitev pravil KZS in FEI, lahko
upravni odbor KZS na predlog strokovnega sveta discipline, pri kateri je do kršitev prišlo,
tekmovalcu na podlagi nespornih dokazov takoj zamrzne tekmovalno licenco za največ 2
meseca od izdaje sklepa o zamrznitvi licence. V tem času je potrebno proti tekmovalcu po
uradni dolžnosti pričeti disciplinski postopek zaradi storjene kršitve, pri čemer lahko
disciplinska komisija po potrebi izreče suspenz, ki nadomesti zamrznitev licence s strani
upravnega odbora. Čas zamrznitve licence, izrečene s strani upravnega odbora, se všteva v
kazen, izrečeno s strani disciplinske komisije KZS. Pritožbe na sklep upravnega odbora o
zamrznitvi licence ni. Tekmovalca se o izrečenem sklepu o zamrznitvi licence obvesti pisno
(zadošča obvestilo preko elektronske pošte).
30. g člen
Tekmovalec, ki v zvezi z zamrznitvijo tekmovalne licence zoper KZS sproži sodni postopek, mora v
primeru, da s tožbo ne uspe, plačati vse stroške, ki jih je imela KZS v zvezi s predmetnim sodim
postopkom.
31. člen
Tekmovalca, ki je posredoval neresnične podatke v skladu s 14., 17. ali 25. členom tega pravilnika, se
kaznuje z denarno kaznijo v višini 50,00 EUR in se zoper njega uvede disciplinski postopek po
določbah Pravilnika o disciplinski odgovornosti tekmovalcev, lastnikov konj, strokovnih delavcev,
funkcionarjev in Članov KZS.

VI. ČLANJENJE KLUBOV V KZS
32. člen
V KZS se v skladu s statutom KZS lahko včlanijo klubi, rejska združenja s sedežem na območju
Slovenije, turistične kmetije in pravne osebe, ki za včlanitev v KZS izkažejo pravni interes.
33. člen
Klub se v KZS včlani tako, da na naslov KZS pošlje sklep svojega najvišjega organa o pristopu v
KZS, odločbo Upravne enote o vpisu v register društev, statut kluba, zapisnik ustanovnega sestanka in
podpisano pristopno izjavo, s katero se obveže v celoti spoštovati statut in druge pravne akte KZS.
34. člen
O sprejemu kluba v članstvo KZS v skladu s statutom KZS odloča Upravni odbor KZS.
35. člen
Klub se lahko v KZS včlani kot tekmovalni, netekmovalni ali podporni klub.
Tekmovalni klub ima na skupščini KZS dve glasovalni pravici in ima lahko registrirane tekmovalce.

Vsak tekmovalni klub je dolžen v letu, v katerem je pri KZS registriran kot tekmovalni klub,
organizirati eno tekmovanje v katerikoli disciplini, ki se vodi pod okriljem KZS. Namesto
tega lahko klub nastopi kot soorganizator pri večdnevnih tekmah, vendar je lahko na en dan
tekme samo en organizator. Klubi, ki tekme v tekočem letu ne organizirajo, morajo na KZS
plačati kazen v višini 1.500 EUR.
Netekmovalni klub ima na skupščini KZS eno glasovalno pravico.
Podporni klub na skupščini KZS nima glasovalnih pravic.
Ostale pravice in dolžnosti članov KZS so za vse oblike članstva enake.

36. člen
Če želi klub, ki je že član KZS zamenjati obliko članstva ali izstopiti iz članstva KZS, mora na KZS
poslati sklep svojega najvišjega organa o zamenjavi oblike članstva v KZS oziroma izstopu iz članstva
KZS.
Klubi, ki bodo svojo prošnjo za izčlanitev poslali do 30. januarja tekočega leta, bodo oproščeni plačila
članarine za tekoče leto
37. člen
V KZS se ne more včlaniti klub, ki ima dolg do KZS ali njenega člana. Enako velja, če ima dolg do
navedenih odgovorna oseba kluba ali njen ustanovni član.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Določila 16. in 17. člena tega pravilnika začnejo veljati po ustrezni spremembi statuta KZS:
39. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Upravni odbor KZS.

Z veljavnostjo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registraciji tekmovalcev v
turnirskem športu, ki ga je sprejela Komisija za turnir Konjeniške zveze Slovenije dne
13.01.1995, dopolnila dne 25.01.1996, 25.01.1997 in 20.03.1999.

Predsednik KZS
Bogomir Vnučec

OPRAVLJANJE IZPITA ZA LICENCO (skakanje in dresura)
Izpit za licenco se opravlja v navzočnosti licenciranega trenerja ali učitelja in licenciranega sodnika.
V kolikor je trener istočasno tudi licenciran sodnik, sodnik ni obvezen.
Kandidat mora imeti že opravljen tečaj in izkaznico Jahač 1 in 2, izpit pa sestoji:
DRESURA: izpit za pridobitev E licence:
Teoretični del (poznavanje pravilnika) in praktični del: zadovoljivo jahanje naloge kategorije E –
ocena najmanj 58%, pri nalogi s skupno oceno najmanj ocena 6,0. Po uspešno opravljenem izpitu
kandidat lahko pridobi E tekmovalno licenco, s katero lahko nastopa samo na tekmah kat. E.
Izpit za pridobitev E licence lahko kandidati opravljajo pred licenciranim sodnikom in licenciranim
učiteljem/trenerjem ali na tekmovanju v kategoriji E. V tem primeru lahko kandidat opravi teoretični
del izpita pred tekmo ali najkasneje 1 mesec po zaključku tekmovanja, na katerem je opravil praktični
del.
PRESKAKOVANJE ZAPREK – teoretični del (poznavanje pravilnika), praktični del: zadovoljivo
jahanje naloge kategorije E in parkurja višine najmanj 0.80 m.
Po uspešno opravljenem izpitu kandidat lahko pridobi E tekmovalno licenco, s katero lahko nastopa
samo na tekmah višine 0.60m in 0.80m. Tekmovalno licenco A1 si pridobi, ko trikrat zaključi tekmo
višine 0.80m z 0 kaz.točkami oziroma na stilskih tekmah z oceno 6.0 ali boljšo.

LICENCE - prehod v višjo kategorijo je možen tekom tekmovalne sezone in sicer
PRESKAKOVANJE ZAPREK
Za napredovanje v višjo kategorijo se upošteva 3 x 0 točk iz osnovnega parkurja.
Tekmovalci z licenco kategorije E lahko jahajo parkurje višine 0.60m in 0.80m.
Tekmovalno licenco kategorije A1 si pridobi, kdor trikrat zaključi tekmo višine 0.80m brez
kazenskih točk ali na stilskih tekmah z oceno 6.0 ali boljšo. Tekmovalci z licenco A1 lahko jahajo
parkurje višine 0.60m do vključno 1.05m.
Tekmovalno licenco kategorije A2 si pridobi, kdor trikrat zaključi tekmo višine 1.00m ali 1.05m brez
kazenskih točk. Tekmovalci z licenco A2 lahko jahajo parkurje višine 0.60m do vključno 1.15m.
Tekmovalno licenco kategorije L si pridobi, kdor trikrat zaključi tekmo višine 1.10m ali 1.15m brez
kazenskih točk v osnovnem parkurju. Tekmovalci z licenco L lahko jahajo parkurje višine 0.60m do
vključno 1.25m.
Tekmovalno licenco kategorije M si pridobi, kdor trikrat zaključi tekmo višine 1.20m ali 1.25m brez
kazenskih točk v osnovnem parkurju. Tekmovalci z licenco M lahko jahajo parkurje višine 0.60m do
vključno 1.35m.
Tekmovalno licenco kategorije S si pridobi, kdor trikrat zaključi tekmo višine 1.30m ali 1.35m brez
kazenskih točk v osnovnem parkurju. Tekmovalci z licenco S lahko jahajo parkurje vseh višin.

DRESURA
Tekmovalno licenco kategorije A si pridobi, kdor dvakrat zaključi tekmo kategorije E z oceno
najmanj 58% oziroma 6,0 točke pri nalogah s skupno oceno.
Tekmovalno licenco kategorije L si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije A z oceno
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.

Tekmovalno licenco kategorije LM si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije L z oceno
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.
Tekmovalno licenco kategorije M si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije LM z oceno
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.
Tekmovalno licenco kategorije S si pridobi, kdor štirikrat zaključi tekmo kategorije M z oceno
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.
Tekmovalci, ki so v preteklih sezonah že delno opravili kvalifikacijo za višjo licenco, morajo v letu
2012 opraviti še dodatne kvalifikacije do vključno 4.
Pri rezultatih tekmovanj iz tujine se upoštevajo adekvatne naloge.
Tekmovalec je dolžan predložiti protokole in rezultate, o njihovi adekvatnosti pa odloča eden od
državnih sodnikov, članov trenutnega SSDJ.
Aktualne dresurne naloge so objavljene na spletni strani.

datum

REGISTRACIJSKI LIST
Konjeniški klub _______________________

jahač

disc. naslov, telefon

EMŠO

podpis

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

OP: Tekmovalci s svojim podpisom potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili in določili FEI
in KZS in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali

Odobritev KZ Slovenije

Odobritev kluba

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
FEDERATION EQUESTRE SLOVENIE
1000 Ljubljana, Celovška 25, Slovenija

PRISTOPNA

IZJAVA

V skladu z 12. članom Statuta KZS izjavljam, da se želi spodaj navedeni klub včlaniti v
Konjeniško zvezo Slovenije. S podpisom potrjujem, da je klub seznanjen s Statutom ter
ostalimi akti KZS, jih sprejema in se z njimi v celoti strinja.

KLUB:

__________________________________________________________

NASLOV:

__________________________________________________________

EMAIL:

__________________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA:

______________________________________________

TRR:

__________________________________________________________

TELEFON:

__________________________________________________________

Klub se želi včlaniti kot:
1. TEKMOVALNI KLUB
(zavedamo se obveznosti organizacije tekmovanja)
2. NETEKMOVALNI KLUB
3. PODPORNI KLUB

Kraj in datum: ________________________

Podpis odgovorne osebe kluba

Žig

