
Zapisnik 
sestanka SS za preskakovanje zaprek dne  7.3.2011 v sejni sobi v Hali Tivoli 

 
 
Navzoči:  T.Laufer, A.Kučer, A.Pevec, A. Keršič, A. Smolnikar, M. Riossa, F. Slavič 
Opravičeno odsotni: P. Rifelj, B. Knapič 
 
Dnevni red: 
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Pregled sklepov UO KZS in dopolnitev splošnih določil za tekmovalno sezono. 
3. Tekoča problematika pred pričetkom sezone 2011. 
4. Razno. 
 
 

Ad 1 
 
Obravnava se predlog Maksa Riosse za točkovanje ponijev. Pregleda se tabela, ki jo je kot 
predlog točkovanja posredoval Riossa. Ugotovi se, da je potrebno lestvico popraviti, saj je 
trenutna primerjava med konji in poniji nepravična predvsem v kategoriji Mb. 
Lestvico se popravi, Riossa pa se zaveže, da bo popravljeno lestvico poslal na KZS, da se ta 
lahko vključi v Splošna določila za leto 2011. 
 
Sklep: Splošna določila za leto 2011 se v točki 18 popravijo tako, da se lestvici 
točkovanja za jahača in konja leta doda točkovanje za ponije. Poni kategorije se 
označujejo s črko P in višino (npr. P120). Točkovanje za ponije se k obstoječi lestvici, 
kot sledi: 
 
A2 = P80-90 
L = P100 
Ma = P110 
Mb = P120 
S* = P125 
S** = P130 
S*** = P135 
GP = P140 
 

Ad 2 
 
Sklep: SS za preskakovanje zaprek je glede sklepa upravnega odbora z dne 9.2.2011, 
glede oprostitve plačila kazni za neorganizacijo tekmovanja, mnenja, da tak sklep ni 
dopusten in ga je potrebno odpraviti, saj je v nasprotju z 9. točko Splošnih določil za leto 
2010. Vsi klubi so imeli enako možnost organizacije tekme, soorganizacije ali pa plačila 
kazni za neorganizacijo tekme. Navedeni sklep upravnega odbora klube postavlja v 
neenak položaj, kar je nesprejemljivo in se zato SS s takšno odločitvijo ne strinja ter 
zahteva, da se odpravi. 
 
Obravnava se sklep Upravnega odbora z dne 9.2.2011, v katerem je upravni odbor SS za 
preskakovanje pooblastil, naj spremeni splošna določila tako, da se bodo tudi tekme C 
kategorije štele za točkovanje ter plasmaje za licence. 
 
 



Sklep: pod točko 4 Splošnih določil za leto 2011 se doda, kot je označeno s poudarjenim 
tiskom: 
 
4.  URADNA TEKMOVANJA in TRENINGI  
Vsa spodaj navedena tekmovanja lahko organizirajo pri KZS registrirani tekmovalni klubi: 
Tekmovanja kat. C se ne upoštevajo kot tekmovanja, s katerimi so klubi oproščeni takse za neorganizacijo 
tekmovanja. V primeru, ko en klub organizira 3 tekme C kategorije v eni tekmovalni sezoni, je klub 
oproščen plačila takes za neorganizacijo tekmovanja. 
 
Organizator mora obvezno zagotoviti rešilni avto z zdravnikom, katerega prisotnost 30 min pred štartom 
prve tekme, preveri predsednik sodniškega zbora. 
 
Če je tekma krajša od 8 ur, je taksa uradnih oseb polovična. 
 
TEKMOVANJA KAT. C 
Kategorije so odprte. Nastopajo lahko samo tekmovalci z licencami. Prijave v skladu s Splošnimi določili t č. 3 
na KZS. Organizatorji propozicije odobrene s strani KZS razpošljejo klubom vsaj 30 dni pred tekmo.  
Oblikovalec parkurja: licenciran učitelj ali trener z  S licenco in opravljenim seminarjem in en licenciran sodnik 
in steward ali dva licencirana sodnika,  ni računalniška obdelava KZS, elektronsko merjenje časa – ročno. 
Rezultati teh tekmovanj se vodijo na KZS in upoštevajo za napredovanje licence. ne vodijo in se ne upoštevajo 
za napredovanje licenc. 
Startnina na tekmovanjih kat. C maksimalno        7 EUR  10 EUR 
Denarnih nagrad ni. 
 
Kategorije C tekem so označene, kot sledi: 
 
A0 = C80 
A0/A1 = C90 
A1 = C100 
A1/A2 = C105 
A2 = C110 
A2/L = C115 
L = C120 
L/Ma = C125 
 
 
Sklep: SS za preskakovanje se ne strinja s predlogom upravnega odbora, da bi se takse 
za naknadno prijavo razdelile med organizatorja in KZS v razmerju 50%. Vztraja na 
predlogu, da celotni znesek taks za naknadno prijavo pobere organizator, saj ima le on 
probleme zaradi naknadnih prijav, KZS pa s tem nima nič. 
 
Sklep: glede na sklep upravnega odbora, ki SS za preskakovanje nalaga, naj KK Karlo 
uvrsti med organizatorje pomembnejših tekem, se ugotovi, da tekmovalni prostor KK 
Karlo ne izpolnjuje pogojev za organizacijo tekmovanj A kategorije.  
 
Sklep: zavarovanje odgovornosti iz posesti živali (zavarovanje proti tretji osebi) za 
registracijo konja ni obvezno, se pa priporoča. 
 

Ad 3 
 
Riossa izpostavi problem vpisovanja spremembe lastništva v konjev ID, ki naj bi potekalo na 
Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev. Pove, da je v večini IDjev, kot organ, ki 
lahko vpisuje spremembo lastvištva, navedena nacionalna konjeniška zveza. ID je tako 
napačno izpolnjen, če ga štemplja Inštitut in ne KZS. Predlaga, da se zadeva razišče in končno 



določi, kdo in na kakšni podlagi je upravičen do vpisovanja spremembe lastništva v konjev 
ID. Poudari tudi, da ID ne velja kot dokaz lastništva. 
 
Sklep: Za potrebe registracije športnih konj potrjuje IDje KZS. 
 
 
 
 
Predsednik SS za preskakovanje zaprek      Zapisala: 
Tomaž Laufer          Saša Sedlar 


