Na podlagi 22. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije je Upravni odbor KZS dne 21.12.2011
sprejel, na seji dne 16.5.2019 pa spremenil naslednji
PRAVILNIK O REGSITRACIJI TEKMOVALNIH KONJ PRI KONJENIŠKI ZVEZI
SLOVENIJE
1. člen
Konjeniška zveza Slovenije vodi podatkovno bazo tekmovalnih konj vseh konjeniških jahalnih
disciplin - preskakovanje zaprek, dresura, vožnja, eventing, endurance in reining, ki služi za
vodenje podatkov in rezultatov s konjeniških tekmovanj preko računalniške obdelave KZS.
Lastniki konj morajo najkasneje do 1. januarja tekočega leta pri KZS registrirati konje, s katerimi
nameravajo v tekoči tekmovalni sezoni sodelovati na tekmovanjih v disciplinah preskakovanje
zaprek, dresura, vožnja, eventing, endurance ali reining.
Konjeva registrska številka ostaja tekom konjeve življenjske kariere nespremenjena.
Za konje, ki se registrirajo tekom tekmovalne sezone, je potrebno poslati zahtevane dokumente
najkasneje 30 dni pred prvim nastopom.
2. člen
Za konje, ki so bili registrirani od leta 2006 dalje in imajo v identifikacijskem dokumentu vpisano
reg. številko KZS morajo lastniki za registracijo za tekočo sezono na KZS poslati:
- registracijski list na katerega se vpiše zahtevane podatke
- potrdilo o vplačilu registracijske takse
Za vse ostale konje (tiste, ki so bili registrirani pred 2006 ali nove še neregistrirane konje), je
potrebno poleg zgoraj naštetega, poslati IDENTIFIKACIJSKI DOKUMET (knjižico), v katerega
se vpiše registrska številka konja in se ga lastniku vrne.
V kolikor ima konj pedigre, ki ni vpisan v ID, je potrebno kopijo pedigreja priložiti posebej.
Pogoj za vpis v register KZS je v identifikacijskem dokumentu s strani Inštituta za rejo in
zdravstveno varstvo kopitarjev vpisano aktualno lastništvo obenem pa morajo biti konji vpisani v
Centralnem registru kopitarjev.
3. člen
Lastniki konj dobijo ob registraciji za svojega konja dve plastificirani in v plastični srajčki
oblečeni registrski številki konja, katero mora konj obvezno nositi na tekmovanjih (na levi
strani).
Tekmovalci, ki bodo opozorjeni zaradi nenošenja registrske številke konja več kot enkrat, se
kaznujejo.
V slučaju izgube registrske številke mora lastnik na KZS naročiti novo in jo plačati po ceniku
KZS.
4. člen
KAZEN ZA NEISTOVETNOST VPISANEGA KONJA NA TEKMI: kaznuje se prijavljeni
tekmovalec z dvomesečno prepovedjo nastopanja in denarno kaznijo po ceniku KZS.
Neregistrirani konji ne morejo tekmovati pod nobenimi pogoji.

5. člen
TUJI LASTNIKI – lahko vpišejo svoje tekmovalne konje v Register športnih konj pri KZS pod
istimi pogoji s tem, da morajo priložiti izjavo o imetniku ali odgovorni osebi.
Konja, ki je na preizkušnji, se lahko naknadno registrira pred tekmo na KZS ali na sami tekmi –
pravočasno pred zaključkom prijav za tekmo v kateri naj bi konj štartal - pri računalničarju ob
obvezni predložitvi identifikacijskega dokumenta. Konj dobi oznako Z (tuj konj) in se mu vpiše
ime, letnico rojstva in št. ID ali FEI potnega lista.
6. člen
Za spremembo lastništva v registru KZS je potrebno priložiti kopijo identifikacijskega
dokumenta, v katerem je sprememba lastništva že vpisana s strani Veterinarske fakultete –
Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.
Dodatek imenu konja (pred ali za imenom) je možen samo pisno na obrazcu in z vplačilom
zneska po ceniku KZS.
7. člen
Cena registracije konja pri KZS je po veljavnem ceniku Konjeniške zveze Slovenije in je
plačljiva na račun TRR KZS pri SKB Banki d.d.
Cena naknadnega vpisa za konje na preizkušnji je po ceniku KZS, plačljiva na licu mesta
organizatorju tekmovanja, ki nato znesek nakaže na KZS.
8. člen

Zavarovanje odgovornosti iz posesti živali (zavarovanje proti tretji osebi) za registracijo
konja ni obvezno, se pa priporoča.
9. člen
Konje, ki bodo tekmovali na mednarodnih tekmovanjih (CSI, CDI, CAI, CEI, CRI, CCI), je
potrebno pred definitivno prijavo na mednarodno tekmovanje registrirati pri FEI za tekočo
sezono. Ceno registracije določa KZS v skladu z FEI.
Konji, ki bodo tekmovali na mednarodnih tekmovanjih izven Slovenije, morajo imeti FEI
Recognition card oz. FEI potni list. Ceno določa KZS v skladu z FEI, veljavnost je 4 leta, po
preteku je potrebno dokument pravočasno podaljšati na KZS.
Vpis spremembe lastništva v FEI dokumentu konja opravi KZS na podlagi predhodno vpisane
spremembe lastništva v konjevem IDju s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev.
10. člen
Konja ni mogoče registrirati, dokler lastnik nima poravnanih vseh obveznosti do KZS.
11. člen
Konju se registracija tekom sezone lahko zamrzne (začasno odvzame) in prepove udeležbo na
tekmovanjih, če lastnik za njega nima poravnanih vseh obveznosti do KZS ali člana KZS, ki so
nastale iz naslova:
 neplačanih startnin,
 obveznosti organizacije tekmovanja (najem boksa, nakup sena, nastilja ipd. v času
tekmovanja),





najema ali uporabe objektov tekmovalnega kluba
plačila registracijskih taks, FEI taks
drugih primerih, ko nastanejo dokazljive obveznosti lastnika do KZS ali do člana KZS ter
so v povezavi s konjeniškim športom.

Član KZS (predlagatelj) poda zoper lastnika konja, ki ima neporavnane obveznosti do
predlagatelja, na KZS pisno zahtevo za zamrznitev (začasen odvzem) njegove registracije in
priloži ustrezna dokazila o neporavnanih obveznosti lastnika (izdan račun, sklenjena pogodba,
sklep organa člana KZS, drug ustrezen dokument ali akt).
12. člen
KZS mora nemudoma pozvati (pisno preko priporočene pošte, po elektronskem mediju ali drug
ustrezen dokazljiv način) lastnika, zoper katerega je podana zahteva za zamrznitev (začasni
odvzem) registracije konja, da se izjasni glede zahtevka in predloži dokazilo o plačilu obveznosti.
Če lastnik konja v roku 8 dni od pisnega poziva ne odgovori, se šteje, da je zahtevek predlagatelja
utemeljen in obveznost lastnika konja ni poravnana.
O zahtevi za zamrznitev (začasni odvzem) registracije konja odloči Strokovni svet in sicer
najkasneje v roku 14 dni od prejema odgovora lastnika, zoper katerega je podana zahteva za
zamrznitev registracije konja, oziroma, če lastnik na pisni poziv ne odgovori, po preteku roka za
odgovor, tako da:
 registracijo konja do plačila obveznosti zamrzne (začasno odvzame), če ugotovi, da so
podani razlogi (dokazi) za njeno zamrznitev ali
 zavrne zahtevek za zamrznitev (začasni odvzem) registracije konja, če ugotovi, da ne
obstajajo dovolj utemeljeni razlogi (dokazi) za njeno zamrznitev.
Pristojnost strokovnega sveta se določa po tem, v kateri discipline tekmuje konj, katerega
registracijo konja se zamrzuje. V kolikor konj tekmuje v več disciplinah, 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.
13. člen
Registracija konja se zamrzne (začasno odvzame) dokler lastnik ne poravna vseh obveznosti do
predlagatelja, ki je podal zahtevo za zamrznitev (začasen odvzem) registracije. Registracija konja
se ponovno aktivira, ko lastnik konja, ki mu je bila registracija zamrznjena (začasno odvzeta),
predloži na KZS dokazilo oz. dokazila o plačilu neporavnanih obveznosti, na podlagi katerih mu
je bila registracija konja zamrznjena (začasno odvzeta).
O odločitvi Strokovnega sveta se pisno (preko priporočene pošte, po elektronskem mediju ali
drug ustrezen dokazljiv način) obvesti lastnika konja zoper katerega je bila podana zahteva za
zamrznitev (začasni odvzem) registracije in predlagatelja. O ponovni veljavnosti registracije
konja, se obvesti le predlagatelja, 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) registracije konja.

KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po tem, ko ga sprejme Upravni odbor KZS.

Predsednica KZS
mag. Polona Rifelj

