
 

ZAPISNIK 18. SEJE 
UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, 

 
ki je potekala v ponedeljek, 3. avgusta 2020 ob 16.uri  

v sejni sobi Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1/a v Celju. 
 

Prisotni: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Bojan Velkavrh, Peter Dermol, Dora Markun, Vital 
Trdan, Rok Vadnjal 
 
Odsotni: Janez Bratkovič, Suzana Pangeršič, Leon Krpič 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika zadnje korespondenčne seje 
2. Predlog SS za dresuro za EP in stroškovnik - točko predstavlja SS za dresuro 
3. Obravnava zapisnika predsednikov in članov SS ter sprejem predlaganih sklepov iz 

zapisnika, zapisniki strokovnih svetov 
4. Propozicije za eventing 2020 
5. Včlanitev novih klubov v KZS 
6. Razno  

 
 
 

Ad1 
K zapisniku ni pripomb. 
 
Sklep 1:  Zapisnik 17. korespondenčne seje UO se potrdi. 
 
Ad2 
Po predstavitvi aktivnosti predsednice Polone Rifelj, Dora Markun in Vital Trdan povzameta 
aktivnosti, ki so jih in jih še bodo izvedli glede priprav in udeležbe na EP v dresurnem jahanju 
za otroke in mladince. Slovenija bo v Budimpešto poslala dve ekipi, tako otroke kot mladince. 
Vodja ekipe bo Vital Trdan. Predstavljen je bil stroškovnik udeležbe na EP, ca. 75% je 
pridobljenih sredstev iz MIZŠ in FŠ, 25% pa se bo plačalo iz prihodkov discipline – dresura. 
Skupni stroški so ocenjeni na približno 6.000€. UO se je seznanil tudi z zapisnikom skupnega 
sestanka jahačev, staršev in SSDJ glede EP in zapisnika SSDJ glede izbora reprezentance za 
omenjeno EP. SSDJ se zadolži, da pripravi obvestila za novinarje glede udeležbe na EP in 
sprotno objavljanje na socialnih omrežjih. 
 
Sklep 2:  UO potrdi stroškovnik za EP v dresurnem jahanju za otroke in mladince. 
Sklep 3:  UO potrdi zapisnik Sestanka udeležencev EP in staršev ter zapisnik SSDJ z dne 

1.7.2020. 
 
Ad3 
 
Predsednica je predstavila povzetek sestanka razširjenih SS vseh disciplin, kjer so bili sprejeti 
sklepi glede financiranja disciplin, pravil in pričakovanj glede posamezne discipline. Prav tako 
so se določili kriteriji za podelitev nagrad najboljšim ob koncu leta in predstavile aktivnosti 
glede priznanja ostalih disciplin. 
 
Sklep 4:  KZS zagotovi za discipline v razvoju za organizacijo DP, na katerem mora 

nastopiti vsaj 6 licenciranih tekmovalcev 1.000€. Da se zagotovi razvoj in rast 
discipline mora v disciplinah v razvoju vsako naslednje leto na DP nastopiti 



 
20 odstotkov več licenciranih tekmovalcev v naslednjem štiriletnem 
obdobju. 

Sklep 5: Da lahko disciplina podeli nagrade najboljšim ob koncu leta, mora biti 
izvedeno vsaj DP v absolutni kategoriji in vsaj ena pokalna tekma. Na tekmi 
mora nastopiti vsaj 6 licenciranih tekmovalcev, kot to predvidevajo kriteriji 
za priznanje disciplin. Za podelitev naziva najboljšega kluba mora v disciplini 
nastopati vsaj 3 klubi, člani KZS, ki imajo v tistem letu registrirane 
tekmovalce v disciplini s točkami. 

 
Ad4 
 
Rok Vadnjal pove, da so propozicije za eventing usklajene s sodniškim zborom in ustrezno 
pripravljene. Izločena so tekmovanja za Alpe Adrija, ker se v letu 2020 ne izvajajo. Glede 
ustreznih licenc za tekmovanje velja: tekmovalci s skakalno licenco lahko tekmujejo na 
tekmovanjih v eventingu po določeni lestvici, ne morejo pa tekmovalci preko eventinga 
pridobiti licence za dresuro ali skakanje. Kriteriji bodo sprejeti jeseni v dopolnjenem Pravilniku 
o registraciji tekmovalcev.  
 
Sklep 6:  UO potrdi propozicije za eventing za leto 2020. 
 
Ad5 
 
UO je obravnaval vloge za sprejem v članstvo v KSZ. 
 
Sklep 7:  Med podporne člane Konjeniške zveze Slovenije se sprejmejo: 

• Jože Stariha, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Partizanska 
pot 4b, 8340 Črnomelj; 

• Petra Nikolič, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Potoška vas 51, 1410 
Zagorje ob Savi; 

• Športno društvo jahalni center Podvin, Mošnje 2b, 4240 Radovljica; 

• Ranč Sitar, Finžgarjeva 4a, 4248 Lesce;  
• Zavod 16 podkvic, Spodnji Hotič 54, 1270 Litija. 

 
Ad6 
 
Pod točno razno je bila predstavljena problematika primopredaje med računovodskimi 
servisi, nezainteresiranost tekmovalcev za vpis rezultatov iz nacionalnih tekmovanj v tujini, 
problematika organizacije tekem, kar se tiče nastanitev konj v montažnih boksih. Tatjana Vele 
bo poskrbela za pripravo vloge za morebitno delno povračilo najemnine za pisarno v času 
pandemije.   
 
 
 
 
 

    Zapisal Rok Vadnjal 
Generalni sekretar KZS 

 
 
 


