
 

ZAPISNIK 19. SEJE 
UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, 

 
ki je potekala v ponedeljek, 28. septembra 2020 ob 16.uri  

v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1/a v Celju. 
 

Prisotni: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Bojan Velkavrh, Suzana Pangeršič, Sibil Slejko (pri točki 
2), Primož Rifelj, Rok Vadnjal 
 
Odsotni: Janez Bratkovič, Peter Dermol, Leon Krpič 
 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika 18 seje UO 

2. Clip my horse -  Sibil Slejko 
3. Pregled financ  
4. Delo v pisarni  - tajniško delo 
5. Sprejem novih članov 
6. Pogodba generalni sekretar 
7. Promocija in PR KZS 
8. Povračilo stroškov 
9. Gospodarski odbor (imenovanje članov) 
10. Propozicije za leto 2021 
11. Skupščina  
12. Razno 

 
 
 

Ad1 
K zapisniku ni pripomb. 
 
Sklep 1:  Zapisnik 18. seje UO se potrdi. 
 
Ad2 
Sibil Slejko predstavi delovanje slovenske franžize Clip my horse. Financiranje poteka preko 
odstotka pobranih naročnin, kar pa zaradi majhnosti Slovenije ne pokriva stroškov. Pove, da 
je portrete tekmovalcev na DP v preskakovanju naredila sponzorsko, kot gesto dobrega 
sodelovanje s KZS. Predstavila je nekaj možnosti prihodnjega sodelovanja, tako kar se tiče 
fotografiranja, kot tudi snemanja dogodkov in tekmovanj. 
 
 
Ad3 
 
Predsednica predstavi finančno stanje KZS. Iz naslova razpisov ministrstva in Fundacije za 
šport so pripravljeni zahtevki in poročila za črpanje sredstev. Na letnem nivoju pa bo KZS iz 
omenjenih virov dobili kar ca. 20.000€ manj. Predstavljen je bil Izkaz poslovnega izida do 
25.9.2020 in izdani računi ter odprte postavke.  
 
Sklep 2:  UO se seznani s tekočim finančnim poslovanjem KZS. 
 
 
 
 



 
Ad4 
 
Delo v pisarni začasno rešujemo z upokojenskim delom ge. Keršič. KZS pristopi k uvajanju 
dodatne pomoči preko študentskega servisa. Delo se organizira na način, da so uradne ure 
dvakrat tedensko v pisarni v Ljubljani, predsednica zagotovi za preostale dni pisarno v Celju, 
možno pa bo tudi delo od doma. 
 
Sklep 3:  Za dodatno pomoč v pisarni se angažira oseba preko študentskega servisa. 
 
Ad5 
 
UO je obravnaval vloge za sprejem v članstvo v KSZ. 
 
Sklep 4:  Med podporne člane Konjeniške zveze Slovenije se sprejmejo: 

• Andrej Hosta, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Kobilarna 
Hosta, Sela pri Šentjerneju 6, 8310 Šentjernej; 

• Društvo ljubiteljev konj Sava, Sp. Gameljne 62a, 1211 Lj-Šmartno; 

• Konjeniški klub Jezero, Spuhlja 127, 2250 Ptuj; 

• Konjeniški klub Ranč Pelance, Sela pri Volčah 37, 5220 Tolmin; 

• Konjeniški center Logar, Darja Nunar s.p., Lokarje 26, 1217 Vodice; 

• Sever, konji, turizem in prosti čas d.o.o., Mokraška vas 15, 5280 
Idrija; 

• Anton Zevnik, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Turistična 
kmetija Zevnik, Rimska cesta 22, Čatež ob Savi, 8250 Brežice. 

Ad6 
 
Rok Vadnjal opravlja naloge generalnega sekretarja od imenovanja, 8.7.2020. Članom UO so 
bile predstavljene naloge, ki jih generalni sekretar opravlja. Sklene se pogodba od datuma 
imenovanja do konca mandata UO, v znesku 1.000€ mesečno. 
 
Sklep 5:  Sklene se pogodba z generalnim sekretarjem za čas mandata tega UO. 
 
Ad7 
 
Predsednica predstavi marketinške in promocijske aktivnosti v zadnjem mesecu, ko so 
potekala večja tekmovanja. UO se strinja, da KZS potrebuje promocijske storitve za povečanje 
prepoznavnosti KZS in posledično lažjega in uspešnejšega nastopa do sponzorjev. Točka se bo 
ponovno obravnavala na naslednji seji UO. 
 
 
Ad8 
 
UO se seznani z vlogama Ize Vele in Urha Baumana za povračilo stroškov za udeležbo na 
mednarodnih tekmovanjih, in sicer: iza Vele CSI-W Budimpešta in CSI-W Olomouc, Urha 
Bauman pa  CSI-W Olomouc. Sklene se donatorska pogodba z matičnima kluboma za 
povračilo stroškov nastopov za svetovni pokal. 
 
Sklep 6:  UO odobri izplačilo povračila stroškov za udeležbo na mednarodnih 

tekmovanjih po donatorski pogodbi s kluboma tekmovalcev. 
 
 
 
 
 



 
 
Ad9 
 
Točka se prestavi na naslednjo sejo UO. 
 
 
Ad10 
 
Želja UO je, da se čimprej pripravijo propozicije za tekmovalno sezono 2021. 
 
 
Sklep 7:  UO pozove strokovne svete ter delovna telesa, da pripravijo propozicije za 

tekmovalno sezono 2021 najkasneje do konca novembra 2020. 
 
Ad11 
 
Zaradi znane epidemiološke situacije ni verjetno, da bi se skupščina za leto 2020 izvedla v 
klasični obliki. UO razmišlja o korespondenčnem sklicu skupščine ali pa o skupščini po 
telekonferenci. Na skupščini se bi obravnavali poročilo o delu za preteklo leto ter zakonsko 
določene vsebine. 
 
Sklep 8:  Skupščina za leto 2020 se skliče v novembru 2020 na alternativni način.  
 
Ad12 
 
Ni bilo debate. 
 
 

    Zapisal Rok Vadnjal 
Generalni sekretar KZS 

 
 
 


