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Ljubljana, 20. 11. 2018
TEKMOVALNIM KLUBOM !

Predmet: Licence za tekmovalce za leto 2019 in registracija tekmovalnih konj
1.) REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
Konjeniški klubi skladno s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev in članjenju klubov v KZS (v
nadaljevanju Pravilnik), vršijo registracijo svojih tekmovalcev (tistih, ki so že imeli licenco in
novih) pri KZS vsako leto najkasneje do 31. decembra in naknadno od 1. do 15. julija.
Za registracije opravljene v drugih terminih, si preberite besedilo v okvirju.
Za tekmovalce, ki jih boste registrirali do 31. decembra 2018 in med 1. in 15 julijem 2019, je
cena licence enojna (55 EUR). Prav tako je cena enojna za tekmovalce, ki bodo licenco prvič
opravili med letom ter tekmovalce iz II. odstavka 12. člena Pravilnika. Za vse ostale
tekmovalce, ki jih boste registrirali izven registracijskega roka (po 31.12.2018, z izjemo 1.15.7.2019), boste plačali dvojno ceno (110 EUR).
Enako velja za prestope med klubi – prestopi, sporočeni na KZS ob prvi registraciji za leto,
so brezplačni. Prestopi, izvršeni med 1. in 15. julijem se računajo po enojni ceni (42 EUR), vsi
prestopi izven tega roka pa po dvojni ceni (84 EUR).
Tekmovalci, ki še niso imeli licence, morajo imeti pridobljeno izkaznico Jahač 1 in Jahač 2, ter
opravljen izpit za licenco po veljavnih določilih Pravilnika (lahko si ga ogledate na spletni strani
www.konj-zveza.si v zavihku Pravilniki in publikacije).
Potrdilo o opravljenem izpitu in fotokopije izkaznic Jahač 1 in Jahač 2 morajo biti priloga
registracijskem listu.
Za teoretični del izpita so Pravilniki objavljeni na spletni Konjeniške zveze Slovenije www.konjzveza.si.
V prilogi vam pošiljamo spisek tekmovalcev, ki si bili v letu 2018 registrirani za vaš klub,
registracijske liste za nove tekmovalce ali tekmovalce, ki prestopajo, izpisnico in registracijski list
za konja.
Opozarjamo vas, da mora biti za tekmovalce, ki prestopajo, obvezno priložena izpisnica.
Tekmovalci, ki želijo tekmovalno licenco za leto 2019, se podpišejo na priloženi spisek, nove
tekmovalce in tiste, ki prestopajo, pa vpišite na priloženi registracijski list. Opozarjamo vas, da
odjava že prijavljene licence, ni mogoča.
Prosimo tudi, da tekmovalci preverijo svoje osebne podatke na registracijskem listu in jih
popravijo ali dopolnijo v kolikor je to potrebno.
ROK: 31. december 2018

Opozarjamo vas, da v skladu s 13.a členom Pravilnika klubi, ki imajo do KZS neporavnane
zapadle finančne terjatve, do plačila le-teh NE MOREJO registrirati tekmovalcev. Prav tako
ni mogoče registrirati tekmovalcev, ki imajo dolgove do KZS.
Za leto 2019 je cena licence (davek je vračunan v ceni) 55,00 EUR (oziroma dvojna cena 110
EUR za registracije izven registracijskega roka).
Cena je ENAKA za tekmovalce vseh disciplin (preskakovanje zaprek, dresurno jahanje,
endurance, reining in vožnja vpreg).
PLAČILO: Klubi bodo za vse izdane licence prejeli račun.
Prosimo, da posamezniki licenc ne vplačujejo direktno na KZS.

2.) REGISTRACIJA KONJ
Prosimo vas, da svoje tekmovalce obvestite o registraciji konj na KZS za tekmovalno sezono
2019 in registraciji konj in tekmovalcev, ki se bodo udeleževali mednarodnih tekmovanj (CSI,
CDI, CAI, CEI, CCI, CRI) pri FEI.
Zaradi enotnega računalniškega vodenja podatkov na tekmovanjih vas prosimo, da najkasneje do
28. februarja 2019 registrirate konje, s katerimi nameravate v tekmovalni sezoni 2019 sodelovati
na tekmovanjih: preskakovanje zaprek / dresura / vožnja / endurance / eventing / reining.
Za konje, ki so bili registrirani v letih 2006 do 2018 in imajo v identifikacijskem dokumentu
vpisano reg. številko KZS pošljete:
- registracijski list na katerega vpišete zahtevane podatke
- potrdilo o vplačilu registracijske takse
Za vse ostale konje (tiste, ki so že bili registrirani pred 2006 ali nove še neregistrirane konje),
je potrebno poleg zgoraj naštetega, poslati originalni IDENTIFIKACIJSKI DOKUMET
(knjižico), v katerega bomo nalepili registrsko številko konja in vam ga vrnili. Pogoj za vpis
v register KZS je v identifikacijskem dokumentu s strani Inštituta za rejo in zdravstveno
varstvo kopitarjev vpisano aktualno lastništvo. V kolikor ima konj tujega lastnika, mora biti
za registracijo na KZS vpisan v Centralni register kopitarjev (uredite na Veterinarski
fakulteti).
Opozarjamo vas, da zavarovanja tekmovalnih konj KZS ne zahteva, se pa priporoča.
Za konje, ki se registrirajo tekom sezone, je potrebno poslati zahtevane dokumente najkasneje 30
dni pred prvim nastopom.
V kolikor ima konj pedigre, ki ni vpisan v ID, je potrebno pedigre priložiti posebej.
Za spremembo lastništva v registru KZS je potrebno priložiti identifikacijski dokument, v
katerem je sprememba lastništva že vpisana s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo
kopitarjev vpisano aktualno lastništvo.
Za vse informacije glede identifikacijskih dokumentov ter prepise lastništva se prosim obrnite
na: Veterinarska fakulteta – Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana - tel: 01/47 79 384.
Cena registracije konja pri KZS je 25,00 EUR (za vse tekmovalne discipline enako) in je
vplačljiva na račun TR KZS pri SKB Banki d.d., Ljubljana št.: SI56 03100 -1001904952,
sklic 05.

Konje, s katerimi nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih (CSI, CDI, CAI, CEI, CCI,
CRI), je potrebno pred definitivno prijavo na mednarodno tekmovanje registrirati pri FEI za tekočo
sezono. Ob prvi registraciji morate na KZS poslati konjev ID, kjer mora biti obvezno vpisana
številka mikročipa, vrisana skica konja ter vpisano aktualno lastništvo. Konji, s katerimi
nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih izven Slovenije in na mednarodnih
tekmovanjih višje kategorije v Sloveniji, morajo imeti FEI Recognition Card. Veljavnost le-tega je
4 leta, nato ga je potrebno podaljšati na KZS. Vpis in spremembo lastništva v FEI dokumentu
opravlja KZS, vendar zgolj na podlagi s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev
vpisanega lastništva v konjevem ID dokumentu.
Prav tako morate biti pri FEI registrirani vsi tekmovalci, ki nameravate tekmovati na mednarodnih
tekmovanjih. Za prvo registracijo potrebujemo email naslov tekmovalca.
Cena registracije tekmovalca oziroma konja pri FEI je 20 EUR. Registracija pri FEI je za
tekmovalce do 18. leta brezplačna. Cena izdelave oziroma podaljšanja FEI Recognition Card
je 200 EUR.
Tiste, ki ste izgubili registracijske številke konj, ki jih morajo ti obvezno nositi na tekmi,
obveščamo, da je mogoče na KZS naročiti nove številke. Cena dveh številk in plastičnih srajčk je
20 EUR.
Glede ostalih določb o registraciji tekmovalnih konj pri KZS, si prosim preberite Pravilnik o
registraciji tekmovalnih konj pri KZS (najdete ga na spletni strani).
V kolikor imate vi ali vaši člani glede navedenega kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih
ur obrnite na pisarno KZS na 01/43 47 264, 041 654 000 ali kzs@konj-zveza.si.
S športnimi pozdravi!

Rebeka Grabar
Tehnična sekretarka KZS



Priloga: izpisnica
registracijski list za tekmovalce
prijavna lista za licence
registracijski list za konje








