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ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA VOŽNJO VPREG KZS 

Sobota, 25. 1. 2020 ob 17.00 uri v Podcerkvi 

 

 

Prisotni: Bojan Polšak, Igor Ujčič Vrhovnik, Miha Tavčar, Klemen Turk, Rebeka Grabar 

 

Dnevni red: 

 

1. Poročilo za leto 2019 

2. Propozicije za leto 2020 

3. Točkovanje  

4. Koledar tekmovanj za leto 2020 

5. Razno 

 

 

Ad 1.) 

Predsednik SS na kratko povzame poročilo za leto 2019, ki ga bo poslal v pisarno KZS. 

 

Ad 2.) 

Člani SS pregledajo FEI propozicije za vožnjo vpreg in jih uskladijo s slovenskimi.  

Dodatno se uvedejo tekmovanja za otroke med 10 in 12 letom starosti. Miha Tavčar pripravi 

dresurno nalogo za otroke.  

 

 

Ad 3.) 

Točkovanje za voznika leta ostane kot je do sedaj. 

Predsednik SS pripravi točkovanje za konja leta.  

 

 

Ad 4.) 

Predsednik SS seznani člane, da je Kobilarna Lipica prestavila datum tekmovanja CAI iz julija 

na september. Predlagajo tudi, da bi v sklopu mednarodnega tekmovanja organizirali tudi DP 

za leto 2020. Člani SS temu niso naklonjeni, ker bi s tem izgubili nekaj tekmovalcev, ki bi se 

drugače udeležili DP, finančno bi prišlo tekmovalca dražje in tudi časovno bi si tekmovalci 

morali vzeti nekaj dni več časa. Po pogovoru predsednika SS z Mitjo Mahorčičem iz KL bo DP 

najverjetneje na začetku septembra v okviru Dneva Kobilarne Lipica.  

Članska A reprezentanca – plan tekmovanj 2020: 

15. - 17.7.2020 Osijek 

11. – 14.6.2020 Altenfelden 

26. – 28.6.2020 Pleternica 

6. – 9.9.2020  Vecsés 

16. – 20.9.2020 Lipica 

 

http://www.konj-zveza.si/
https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=AC9F119062B28B7CDB2EBDFEC57D03A5
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Ad 5.) 

Člani SS se pogovarjajo o pogojih za uvrstitev v člansko reprezentanco: 

A reprezentanca: končano tekmovanje kategorije CAI 3*  

B reprezentanca: končano tekmovanje kategorije CAI 2*  

 

Klemen Turk in Rebeka Grabar pripravita vse dokumente, ki so potrebni za registracijo 

discipline pri OKS in MIZŠ, ki bo najverjetneje možno v letu 2021. 

 

 

Sestanek končan: 20.30 

 

 

predsednik SS za vprege        zapisala 
Bojan Polšak                     Rebeka Grabar 
 
 
 
Zapisnik je obravnaval UO KZS in dne 4. 5. 2020 sprejel sklep: 
 

Upravni odbor je  s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil  

 zapisnik seje SS z dne 25.2.2020 za vožnjo vpreg, ob izvzemu točke 4. – 
plan tekmovanj reprezentance A.  

 Upravni odbor potrdi propozicije za vožnjo vpreg,  
 

Predsednik SS za vožnjo vpreg zapisnik dopolni – umakne sklep k točki 4. 

Upravni odbor potrdi propozicije za vožnjo vpreg, ob  priporočilu, da se SS po 

ukinitvi izrednih razmer ponovno sestane in Propozicije prilagodi možnostim, 

ki bodo dane. Dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih pošlje vsem 

članom KZS po elektronski pošti. 

 

 


