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ZAPISNIK 22. SEJE UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, 

 
ki je potekala v torek, 23.3.2021 ob 15.00 uri v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje 

 
Prisotni: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Peter Dermol, Leon Krpič, Bojan Velkavrh, Rok Vadnjal, Suzana 
Zver Pangeršič, Primož Rifelj, Dora Markun, Lojze Ščap, David Koderman, Iris Prešeren 
Vabljeni odsotni: Janez Bratkovič 
 
DNEVNI RED: 
1. Predstavitev prijavljenih investicij na razpis Fundacije za Šport 
    a. Konjeniški klub PIP Ljubljana 
    b. Actron d.o.o. 
    c. C.R.E.A.M. Zavod za javno zasebno partnerstvo 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje UO 
3. Zapisnik seje SS za preskakovanje ovir + propozicije in točkovanje 
4. Zapisnik seje SS za dresuro 
5. Propozicije eventing 
6. Pravilnik o registraciji tekmovalcev in članjenju klubov v KZS 
7. Vloga za članstvo v KZS 
8. Potrditev veterinarske komisije 
9. Informacija o konstituiranju NO 
10. Cenik – gostujoče licence 
11. Seznanitev s financami 
12. Razno 
 

Ad 1 
 
Fundacija za šport je pozvala KZS, da razvrsti po prioritetah panožne zveze tri projekte za pridobitev 
finančnih sredstev za investicije v konjeništvo.  
 
Predsednica Polona Rifelj  uvodoma pozdravi tri prijavitelje na razpis Fundacije za šport za pridobitev 
finančnih sredstev za investicije v konjeništvo in sicer pooblaščenko KK PIP Iris Prešeren (prijavitelj: PIP 
Ljubljana), Lojzeta Ščapa (Prijavitelj: Actron - pogodba s KK Brdo pri Ihanu), ter Davida Kodermana 
(Prijavitelj: C.R.E.A.M. Zavod za javno zasebno partnerstvo – bodoči najemnik Kamnice Maribor).  
Pozove jih k predstavitvi projektov, s katerim kandidirajo na razpisu.  
 
Iris Prešeren predstavi Konjeniški klub PIP Ljubljana in njihov projekt, ki so ga prijavili na Fundacijo za 
šport. Kandidirali so za nakup tribune za sodnike in obiskovalce. Vrednost investicije je 25.000€. 
Poudari, da samo PIP Ljubljana kandidira kot član KZS in da ima zato prednost pred ostalima 
kandidatoma, ter da g. Ščap in g. Koderman ne kandidirata kot člana KZS. 
 
Naslednji predstavi projekt Lojze Ščap. Na razpisu kandidirajo za nakup novih ovir in ureditve jahališča 
z dodatnim peskom, saj imajo namen v letu 2021 organizirati več tekmovanj. Vrednost investicije je 
59.900€, od tega bodo sami investirali polovico. T. Vele pripomni, da ima pomisleke pri organizaciji 
tekme zaradi dostopa do tekmovališča in velikosti prostora za sprejetje velikega števila tekmovalcev. 
G. Ščap pojasni, da je dostop do tekmovališča možen tako za kamione, kot tudi osebne avtomobile, 
parkirišče pa so povečali za namen tekem. 
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Kot zadnji predstavi investicijo David Koderman. Gre za investicijo Konjeniškega centra Kamnica, ki ga 
imajo namen postaviti v naslednjih petih letih. Vrednost investicije je 62.000€. Pove, da bi se naj sodni 
zapleti med MOM in starim najemnikom Hipodroma rešili v kratkem.  
 
Po predstavitvah  predsednica mag. Polona Rifelj poudari, da bi želela, da bi vsi trije kandidati prejeli 
želena sredstva. Regionalno je Maribor popolnoma podhranjen s primerno infrastrukturo zato bi si že 
iz tega razloga zaslužil prvo mesto, g. Ščap, ki kandidira s podjetjem, ki pa ima pogodbo s klubom je 
kandidiral že večkrat, pa ni nikoli dobil priporočila KZS, poleg tega pa je dobrodošlo še eno dobro 
jahališče ter parkur, kjer bi lahko organizirali tekmovanja na višjem nivoju, medtem ko je KK PIP 
Ljubljana eden večjih in starejših klubov, ki že vrsto let aktivno in konstruktivno sodeluje s KZS in bi si 
ravno tako zaslužil podporo KZS za investicijo v tribuno.  
 
Poudari je, da je v zadnjih treh mesecih v neskončnih pogovorih poskušala med prijavitelji doseči 
dogovor o vrstnem redu pri prijavah na razpis, ter da so pogovori potekali o vrsti različnih opcij, vendar 
prijavitelji niso bili pripravljeni na nobeden dogovor. Zato pove, da je naredila vse, da bi to rešili kot 
zreli odrasli, korektno z dogovorom, ker pa ta ni mogoč se sama ne želi postavljati v vlogo razsodnika, 
ker bo v vsakem primeru odločitev napačna, zato je povedala, da se bo glasovanja vzdržala in naj 
odločajo ostali člani UO sami.  
 
Pred razpravo so kandidati zapustili sejo UO. 
Za mnenje sta bila zaprošena predsednika SS za preskakovanje ovir in dresure. Primož Rifelj pove, da 
Maribor potrebuje dober hipodrom, ampak, če zadeve niso sodno urejene zna biti mogoče problem, 
da pa, če se vprašamo kaj šport bolj potrebuje jahališče in parkur ali tribuno potem ni dileme. V tem 
trenutku bolj parkur in jahališče, v kolikor pa se odločamo po imenih  in zaslugah, pa je to KK PIP. Je 
pa na članih UO, da pretehtajo. Dora Markun je mnenju pritrdila.  
 
Člani UO so brez prisotnosti prijaviteljev podali vsak svoj vrstni red na enak način , kot je Fundacija za 
šport pozvala KZS (od 1 do 3, od najpomembnejšega projekta (1) navzdol) in sicer:  
 

Prijavitelj \ Član UO P. Rifelj T. Vele S. Pangeršič B. Velkavrh L. Krpič P. Dermol SKUPAJ 

Konjeniški klub PIP 
Ljubljana 

vzdržana 3 2 1 3 1 10 

Actron d.o.o. vzdržana 2 1 3 1 3 10 

C.R.E.A.M. Zavod za javno 
zasebno partnerstvo 

vzdržana 1 3 2 2 2 10 

 
 
Na glasovanju vsi trije kandidati dosežejo enako število točk. Po glasovanju se kandidati vrnejo na sejo, 
kjer so bili seznanjeni z rezultatom. Predsednica predlaga nadaljevanje seje s točko 2 ter ob koncu 
vrnitev nazaj na točko 1 in ponovno razpravo in glasovanje.  
Lojze Ščap in David Koderman zapustita sejo, Iris Prešeren ostane na seji.  
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Ad 2 
 
Zapisnik 21. seje UO se soglasno potrdi.  
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Peter 
Dermol. 
 

Ad 3 
 
P. Rifelj povzame zapisnik SSPO in sprejetih propozicij 2021 s točkovanjem za najboljše. B. Velkavrh 
povpraša glede kritja štartnin Urhu Baumanu in predlaga, da se mu nameni 5000€ za priprave. T. Vele 
opozori na manjše popravke v propozicijah. Meni, da bi zveza morala poiskati sponzorje in podpreti 
vrhunske rezultate U. Baumana tudi v prihodnje. Predsednica predlaga, da se potrdi sklep SSPO glede 
U. Baumana, člani se strinjajo. 
 
Sklep: Zapisnik SSPO se soglasno potrdi.  
Sklep: Sprejmejo se propozicije za preskakovanje zaprek za leto 2021 s prilogo Točkovanje. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Peter 
Dermol. 
 

Ad 4 
 
D. Markun predstavi oba zapisnika SSDJ. Zaradi konjskega herpes virusa so odpovedali nekaj dresurnih 
treningov in sprejeli odločitev, da z organiziranimi treningi nadaljujejo, ko se situacija z virusom umiri. 
 
Sklep: Zapisnika SSDJ se soglasno potrdita. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Peter 
Dermol. 
 

Ad 5 
 
R. Vadnjal predstavi propozicije za eventing, ki sta jih uskladila s predsednikom DT za eventing 
Domnom Vivodom. Pove, da je predvideno DP za mladince in člane in da je na OKS poslal predlog 
tekmovalnega sistema za eventing, vendar še ni prejel odgovora. 
 
Sklep: Propozicije za eventing se soglasno potrdijo. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Peter 
Dermol. 
 

Ad 6 
 
R. Vadnjal je uskladil prilogo Pravilnika o registraciji tekmovalcev s propozicijami za posamezne 
discipline. V prilogo se vključijo še eventing, distančno jahanje in vožnja vpreg, pri dresuri in skakanju 
se posodobijo pogoji za napredovanja licenc glede na dejansko stanje. Sam pravilnik se ne spremeni. 
 
Sklep: Priloga Pravilnika o registraciji tekmovalcev se soglasno potrdi. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Peter 
Dermol. 
 
Po glasovanju Peter Dermol zapusti sejo zaradi drugih obveznosti. 
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Ad 7 

 
UO je obravnaval vloge za sprejem v članstvo KZS. 
 
Sklep 1: Equus Magnus d.o.o., Ulica Bratov Učakar 44, 1000 Ljubljana, se sprejme med člane KZS kot 
podporni član. 
Sklep 2: Konjeniški klub Giovanni, Peč 13, 1290 Grosuplje, se sprejme med člane KZS kot 
netekmovalni klub. 
Sklep 3: Kmetija Matija, Eva Rotar- nos. dop. dej. na kmetiji, Spodnje Gameljne 25c, 1211 Ljubljana-
Šmartno, se sprejme med člane KZS kot podporni član. 
 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh in Leon Krpič. 
Odsoten: Peter Dermol. 
 

Ad 8 
 
UO se seznani s predlogom Petre Kramarič glede članov Veterinarske komisije, v primeru, da zasede 
mesto predsednice Veterinarske Komisije. 
T. Vele predlaga, da bi se komisiji pridružil Goran Čalič.  
 
Sklep: dr. Petro Kramarič, dr. vet. med. se potrdi za predsednico veterinarske komisije. Za člane 
veterinarske komisije se imenujejo - dr. Vesna Kadunc Kos, dr. vet. med., dr. Irena Marc, dr. vet. 
med., Milan Hren, dr. vet. med. in Tamara Vrečko, dr. vet. med. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh in Leon Krpič. 
Odsoten: Peter Dermol. 

 
Ad 9 

 
Nadzorni odbor KZS se je konstituiral. Giselo Ross Pantelič določijo za predsednica NO, Jurija Rudeža 
kot podpredsednika NO. 
R. Vadnjal pove, da je organizirano srečanje NO v pisarni KZS, kjer se pregleda finance KZS za leto 2019 
in 2020. 
 
Sklep: UO se je seznanil s konstituiranjem NO. 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh in Leon Krpič. 
Odsoten: Peter Dermol. 
 

Ad 10 
 
R. Vadnjal pove, da je v skladu s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev potrebno potrditi cenik KZS za 
tuje licence. 
Razprava poteka o ceni licence za tujce. Predlagana je cena 110 eur za tekme nižjega ranga in 160 eur 
za tekme višjega ranga.  
 
Sklep 1: Določi se cena letne licence za tujce. 110 eur znaša letna licenca za tujce do višine 130cm 
pri skakanju in do kategorije M pri dresuri.  
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Sklep 2: Za višino 130cm  in več pri skakanju in za kategorijo M in več pri dresuri je cena letne licence 
za tujce 160 eur. V primeru brez letne licence, se plača 30 eur za vsak turnir. 
Cene veljajo za tuje tekmovalce iz držav, s katerimi nimamo sklenjeni drugačnih sporazumov. 
 
Glasovali za: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Zver Pangeršič, Bojan Velkavrh in Leon Krpič. 
Odsoten: Peter Dermol. 
 

Ad 11 
 
R. Vadnjal predstavi finančno stanje KZS ter poda informacijo, da je do 26. marca 2021 odprt razpis 
za financiranje Letnega programa športa 2021 pri ministrstvu pristojnem za šport. 
 
Sklep: UO se je seznanil s finančnim stanjem KZS. 
 

Ad 12 
 
Pod točko razno se razpravlja o treniranju usposobljenih kadrov v padoku.  V razpravo se vključi Iris 
Prešeren in načne razpravo o pravilnikih za izobraževanje  ter problematizira delo SKA ter legitimnost 
delovanja. Predsednica jo opomni, da to ni točka razprave, ter da na seji niso prisotni predstavniki SKA, 
ki so za to pristojni, vendar se razprava ne neha, zato predsednica mag. Polona Rifelj preda vodenje 
seje podpredsednici T. Vele in zapusti sejo. Za njo odide tudi Iris Prešeren. 
 

Ad 1 – drugič 
 

T. Vele po klicu podžupanu MOM potrdi informacijo, da obstajajo za investicijo v Kamnici še zadržki 
pravne narave, seje ne želi voditi, zato glasovanje po navodilu T. Vele spelje generalni sekretar R. 
Vadnjal. Glasovanje poteka med KK PIP in Actron d.o.o. na enak način kot v prvem krogu. 
 
  

Prijavitelj \ Član UO T. Vele S. Pangeršič B. Velkavrh L. Krpič SKUPAJ 

Konjeniški klub PIP Ljubljana 2 2 2 2 8 

Actron d.o.o. 1 1 1 1 4 

 
Nista glasovala: Polona Rifelj in Peter Dermol.  
 
Sklep: Člani UO določijo vrstni red prijavljenih investicij na razpis Fundacije za šport: 

1. Actron d.o.o 
2. Konjeniški klub PIP Ljubljana 
3. C.R.E.A.M. Zavod za javno zasebno partnerstvo 

 
 
Sejo smo zaključili ob 17.35 uri. 
 
Zapisala                                                                                                                   generalni sekretar KZS  
Brina Sanda                                                                                                                    Rok Vadnjal 
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