
 
 
 

Konjeniška zveza Slovenije     Equestrian Federation of Slovenia  
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, E: kzs@konj-zveza.si, T: +386 1 43 47 264, www.konj-zveza.org 

 

 

1 

 

 
ZAPISNIK 

 
20. seje Upravnega odbora Konjeniške zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 22. 12. 2020 

ob 17.00 uri preko aplikacije ZOOM 
 

 
Prisotni: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Bojan Velkavrh, Suzana Zver Pangeršič, Rok Vadnjal, Dora 
Markun, Primož Rifelj 
 
Vabljeni odsotni: Peter Dermol, Leon Krpič, Janez Bratkovič, Robi Skaza 
 
 

DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 19. seje UO 
2. Sprejem novih članov 
3. Zapisnik SS za dresurno jahanje 
4. Povračila stroškov 
5. Neorganizacija tekem 
6. Podelitev nagrad KZS 
7. Zapisnik SKA 
8. Zapisnik SS za preskakovanje ovir 
9. Dopis SS za reining 
10. Informacija o finančnem stanju 
11. Razno 

 
 

Ad 1 
 

Sklep: Zapisnik 19. seje UO se soglasno potrdi. 
 

Ad 2 
 
UO je obravnaval vloge za sprejem v članstvo KZS.  
 
Sklep: Med podporne člane KZS se sprejmejo: 

- Konjeniški klub Cavallo, Banija 100, 1292 Ig, 
- Jahalni klub Rožnik, Cesta na Rožnik 20, 1000 Ljubljana in 
- Irena Gubina s.p., Jakčeva ulica 7, 8000 Ljubljana. 
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Ad 3 
 
Predsednica SSDJ Dora Markun povzame zapisnik 14. sestanka SS za dresurno jahanje, ki je potekal 
30.9.2020.  
SSDJ bi želeli v letu 2021 organizirati trening s tujim dresurnim trenerjem.   
Za finale pokala in državno prvenstvo ga. Markun predlaga, da bi bili pokali za dresuro in 
preskakovanje ovir enaki. Glede na to, da je KK Velebiro, najboljši klub v dresuri, Tatjana Vele ponudi 
sponzorstvo za pokale za dresurno jahanje. SS jo kontaktira pravočasno pred izvedbo DP in finala 
pokala.  
 
Sklep: Zapisnik SSDJ se soglasno potrdi.  
 

Ad 4 
 
Obrazec za uveljavljanje povračila stroškov v skladu s pravilnikom so oddali: 
 
Lidija Grum- CSI2*-W Budimpešta 26.-29.11.2020  
Iza Vele- CSI2*-W Budimpešta 26.-29.11.2020  
Mojca Usnik – CDI3* Keysoe 8.-10.10.2020  
Urh Bauman – CSI2*-W Budimpešta 26.-29.11.2020  
 
Sklep: UO soglasno potrdi povračilo stroškov vsem jahačem.  
UO se strinja, da v prihodnje zahtevke obravnava generalni sekretar, na podlagi njegove odobritve 
v skladu s pravilnikom, pa se nato izvede izplačilo. Člane UO se o izplačilih obvesti na sejah UO.   
 

Ad 5 
 
V letu 2020 tekem niso organizirali KD Celje, KK Slovenj Gradec, KK Gibanje, KK Ugar, KK Medljan, KD 
Pesnica, Posestvo Jurečič, Slovensko združenje quarter konjev SIQHA, KK Celje, KK Komenda in KK 
Posestvo Ugar. Večina je navedla vzrok neorganizacije posledico virusa Covid-19.  
 
Sklep: Zaradi Covid 19 ukrepov se je UO soglasno odločil, da se plačilo za neorganizacijo tekem v 
višini 1.500 EUR opraviči vsem klubom. Se pa klubi pozovejo, da v letu 2021 pristopijo k 
soorganizaciji tekmovanj, ki se bodo izvedla, v kolikor ne bo ponovno zaprtja.  
 

Ad 6 
 
V letošnjem letu se prireditev za podelitev nagrad zaradi virusa Covid-19 ne more izvesti, zato je ga. 
predsednica odprla razpravo o načinu podelitev. Predlaga se, da se nagrade podelijo na skupščini, ki 
je predvidena v mesecu marcu, v kolikor se bo lahko izvedla. 
Ga. Vele predlaga, da bi razglasili najboljše na spletni strani KZS v obliki posnetkov.  
 
Sklep: Generalni sekretar pripravi seznam vseh dobitnikov nagrad. Pripravi se posnetek vseh 
nagrajencev, ki se objavi na spletni strani. Nagrade se podelijo ob prvi priliki.  
Za discipline v razvoju se še letos podajo natančna navodila kaj morajo pripraviti strokovni sveti, za 
ureditev tekmovalnega sistema ter sistema točkovanja najboljših jahačev in voznikov, po vzoru 
discipline dresura ter preskakovanje ovir.  
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Ad 7 
 

K zapisniku ni propomb. 
 
Sklep: Zapisnik SKA se soglasno potrdi. 
 

Ad 8 
 
Primož Rifelj predstavi vsebino sestanka SS za preskakovanje ovir, ki je potekal 21.12.2020. Predstavil 
je koledar tekmovanj za sezono 2021, propozicije pa so člani SS za preskakovanje ovir uskladili glede 
na mednarodne turnirje. Ga. Vele ima pripombo glede točkovanja jahačev, zato prosi, da to točko SS 
ponovno obravnava. 
 
Pripomba Tatjane Vele: Menim, da je nesprejemljivo enačiti GRAND PRIX tekmovanje, v katerega se 
moraš najprej uvrstiti med petdeset jahačev,  s tekmovanjem U 25, v katerem zadnji dan lahko jahaš 
dva konja, ne glede na število tekmovalcev. Druge države tega ne enačijo, zato bi prosila, da zadevo 
pojasni generalni sekretar, ki je predlagal ta sistem točkovanja. Samo finale U 25 v Salzburgu je iz 
tega izvzeto in si po mojem zasluzi večje število točk, kar je bil moj predlog že leta 2017, pa je takrat 
SS za preskakovanje ovir, v isti sestavi, to zavrnil. 
 
Sklep: Zapisnik SS za preskakovanje se potrdi. Tatjana Vele želi, da se SS ponovno opredeli glede 
predlaganega sistema točkovanja.  
Glasovali za: Polona Rifelj, Suzana Zver Pangeršič in Bojan Velkavrh, proti: Tatjana Vele 
 

Ad 9 
 
SS za reining je na UO naslovil prošnjo, da se licence tekmovalcem v reiningu prenesejo v naslednje 
leto, brezplačno.  
Člani UO so v razpravi menili, da so imele vse discipline enake pogoje za organizacijo tekem in vse 
discipline razen reininga so izvedle vsaj državno prvenstvo. Kljub temu pa člani menijo, da se lahko 
edinemu klubu z disciplino reining SIQHA oprosti plačilo za neorganizacijo tekem v višini 1.500 eur, v 
kolikor pa bodo tekmovalci želeli imeti licence tudi v letu 2021, pa jih bodo morali ponovno plačati,  
saj veljajo enaka pravila za vse tekmovalce z licencami pod okriljem KZS.  
Vsekakor pa bi se morali tekmovalci v tej disciplini dogovoriti in razčistiti s strokovnim svetom za 
reining v kolikor želijo biti člani KZS organizirati tekmovanja in vzpostaviti tekmovalni sistem, kot to 
velja za ostale discipline.  
 
Sklep: UO se soglasno odloči, da se opraviči strošek 1.500 eur za neorganizacijo tekem, strošek za 
plačilo licenc pa morajo poravnati tudi za leto 2021. 
 

Ad 10 
 
Predsednica predstavi finančno stanje KZS. 
 
Sklep: UO se je seznanil s finančnim stanjem. 
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Ad 11 
 
Ga. Predsednica predstavi 11 projektov, ki smo jih prijavili na razpis na Fundacijo za Šport in na 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Ga. Vele predlaga, da bi naredili ovire z logom naših sponzorjev. G. Velkavrh se pozitivno odzove, 
vendar je mnenja, da moramo počakati da se stanje normalizira, saj so posledice Covid-19 precej 
velike. 
Rok Vadnjal pove, da je želja SKA, da omogočimo zavarovanje strokovnih kadrov, vendar preko KZS 
zavarovanja ne moremo več urediti.  
 
 
Sejo smo zaključili ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala                                                                                                                                     predsednica KZS 
Brina Sanda                                                                                                                              mag. Polona Rifelj 
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