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ZAPISNIK 23. SEJE 
UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE, 

 
ki je potekala korespondenčno, 24. - 26.5.2021 

 
Glasovali: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Suzana Pangeršič, Bojan Velkavrh, Leon Krpič, Peter 
Dermol 
Ni glasoval: Janez Bratkovič 
 
DNEVNI RED 
1-Potrditev zapisnika 22. seje UO KZS 
2-Skupščina 2021 
3-Pravilnik SKA 
4-Sprejem novih članov KZS 
 

AD-1 
 

Sklep št. 1: Upravni odbor potrjuje zapisnik 22. seje UO KZS. 
 5 glasov ZA, 1 PROTI 
Pripomba Tatjane Vele: 
»AD 3- Zapisnik seje SS za preskakovanje ovir in propozicije in točkovanje - S propozicijami za 
leto 2021 in sistemom novega točkovanja se NE strinjam, saj nam ni bil podan konkreten 
primer novega sistema točkovanja s formulo, ki je ustvarila tako imenovano Super ligo 
profesionalcev, katerih tekmovanje je ocenjeno s točkovanjem, ki presega mere zdravega 
razuma. Ker smo se v novem sistemu točkovanja primerjali z Nizozemsko (g. Riossa), Nemčijo 
in Avstrijo, bi SSPO prosila, da nam omogoči toliko CSI tekmovanj, kot jih prirejajo KZ teh 
držav, po možnosti še z istim številom registriranih jahačev. Že nekaj let nismo sposobni 
prirediti nobena CSI tekme, še huje je, da nismo sposobni organizirati tekme višine 145 cm. 
Strokovni svet je izgubil kompas, tekme v Sloveniji očitno niso več prioriteta, čeravno KZS 
finančno podpirajo slovenski jahači. Sporno je tudi tekmovanje na DP v dveh kategorijah in 
Pokal Slovenije v dveh kategorijah z istim konjem. Upam, da SSPO razume kakšna pravila je 
sprejel. Generalnega sekretarja sem prosila za izračun novega točkovanja za nazaj - leto 2017 
in leto 2018 za našo tekmovalko Izo Vele, da bomo lahko primerjali rezultate starega in novega 
točkovanja. Upam, da mi bo pripravil izračun.« 
 

AD-2 
 
Redna letna skupščina KZS je predvidena 22.06.2021, lokacija bo določena glede na aktualne 
Covid ukrepe, predvidoma v Ljubljani. 
 
Predlog dnevnega reda za skupščino: 
1. Otvoritev skupščine 
2. Izvolitev organov skupščine: 
- delovno predsedstvo 
- verifikacijska komisija 
- zapisnikar in overitelji zapisnika 
3. Sprejem dnevnega reda in poslovnika skupščine 
4. Poročilo predsednika KZS, poročila predsednikov strokovnih svetov, veterinarske komisije, 
poročilo predsednika Zbora uradnih strokovnih oseb in predsednika SKA, poročilo 
nadzornega odbora in disciplinske komisije, poročilo o finančnem poslovanju KZS in razprava 
o poročilih ter potrditev le-teh  
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5. Program dela za leto 2021 
6. Članarina za leto 2021 
7. Razno 
 
 
Sklep št. 2: Skupščina KZS se izvede 22.6.2021. Lokacija se določi glede na veljavne Covid 
ukrepe. 
6 glasov ZA 
 
Sklep št. 3: Upravni odbor potrjuje predlagani dnevni red skupščine. 
6 glasov ZA 
 

AD-3 

Sklep št. 4: Upravni odbor potrjuje Pravilnik Konjeniške zveze Slovenije za priznavanje 

formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v konjeniškem športu. 

5 glasov ZA, 1 PROTI 
  

AD-4 

Sklep št. 5: V članstvo KZS se kot podporni člani sprejmejo: 
 

1. Društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo konja Pesniški dvor - Happy farm, Pesniški 

dvor 13a, 2211 Pesnica pri Mariboru 

2. Palomino d.o.o., Spodnje Gorje 67, 4247 Zgornje Gorje 

3. Konjeniški klub Histria PRE, Potok 1, 6276 Pobegi 

4. Konjeniško društvo Caballus, Rimske Terase 40, 3313 Ločica ob Savinji 

5. Konjeniški klub Vranje - Sevnica, Vranje 19, 8290 Sevnica 

 

V članstvo KZS se kot netekmovalni klub sprejme:  

1. Konjeniški center Amay, Ložnica pri Žalcu 55, 3310 Žale 

6 glasov ZA 
 

 
    Zapisal Rok Vadnjal 
Generalni sekretar KZS 

 
 
 


