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ZAPISNIK 24. SEJE UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

ki je potekala v torek, 7.07.2021 ob 13.45 uri v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje 
 
Prisotni: Polona Rifelj, Tatjana Vele, Bojan Velkavrh, Leon Krpič in Rok Vadnjal 
Opravičeno odsotni: Suzana Pangeršič, Peter Dermol in Janez Bratkovič.  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika 23. seje UO 
2. SSPO 
3. Na konju v novo šolsko leto 2021 
4. SS za vprege 
5. Poročilo o povračilu stroškov 
6. Vloge za članstvo v KZS 
7. Aktualne zadeve 
8. Razno 
 
Pred začetkom seje se pod 6. točko k dnevnemu redu doda vloge za članstvo v KZS. 
 

Ad 1 
 
T. Vele ima pripombo na Pravilnik Konjeniške zveze Slovenije za priznavanje formalno in neformalno 
pridobljenih kompetenc za strokovno delo v konjeniškem športu. Pripombe so priloga zapisnika. 
 
Sklep: Zapisnik 23. seje UO se soglasno potrdi, k zapisniku se priložijo pripombe T. Vele. 

 
 

Ad 2 
 
R. Vadnjal povzame zapisnika 15. in 16. seje SSPO.  
SSPO je pozval UO KZS, da finančno podpre projekt Urha Baumana za Evropsko prvenstvo v Nemčiji in 
EP za mlajše kategorije na Portugalskem. 
P. Rifelj predlaga, da se vsakega udeleženca, ki nastopi na EP v kategoriji mlajših mladincev in 
mladincev finančno podpre z 2.000 eur in z oblačili iz KZS in OKS. U. Baumana, ki nastopi v članski 
kategoriji pa z 4.000 eur. 
 
T. Vele pripomni, da se ji ne zdi primerno, da imamo tekme na idealen čas, saj je ta čas skoraj 
nemogoče doseči. Generalni sekretar ji pojasni, da je to kategorija otrok in da je bistvo tekmovanja na 
idealen čas, da se otroci naučijo pravilno jahati ter v pravilnem tempu in da ne drvijo nekontrolirano 
preko ovir, kar je posledično lahko tudi zelo nevarno.  Tatjana Vele je to obrazložitev zavrnila in 
predlagala, da bi za ta tekmovanja pač naročili več reševalnih vozil, kot je to videla v Italiji. 
 
Sklep 1: U. Baumana se finančno podpre za Evropsko prvenstvo v višini 4.000 EUR.  
Sklep 2: Mlajše mladince in mladince se za EP podpre s po 2.000 EUR in oblačili KZS ter OKS. 
 

Ad 3 
 

P. Rifelj pove, da v letošnjem letu nimamo zagotovljenih prihodkov za dogodek Na konju v novo šolsko 
leto, katerega je v preteklosti sofinancirala Fundacija za šport. Povpraša člane, če se kljub temu 
dogodek organizira ali ne. 
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L. Krpič pripomni, da se mu zdi smiselno organizirati dogodek, saj je dobra promocija za konjeništvo in 
lahko z njim povečamo tudi število jahačev. Termin izvedbe je začetek septembra. 
 
P. Rifelj predlaga, da se za dogodek Na konju v novo šolsko leto nameni do največ 6.000 eur. Glede na 
število prijavljenih klubov se jim dogodek sofinancira v skupnem znesku do višine 4.000 eur, do 2.000 
eur pa se nameni za promocijo dogodka. Člani se s predlogom strinjajo. 
 
Sklep 3: Dogodek Na konju v novo šolsko leto se soglasno potrdi. Zanj se nameni do 6.000 eur. 
 

Ad 4 
 

SS za vprege je na upravni odbor naslovil vlogo za financiranje udeležbe ekipe na SP ter na Balkanskem 
prvenstvu. Predsednica je povedala, da je disciplina v zadnjih letih izgubila večjo bazo tekmovalcev, 
prav tako pa SS in klubi, ki to disciplino gojijo niso  organizirali tekmovanj ter DP na način, kateri bi 
omogočil priznanje discipline in s tem sistemsko financiranje za vrhunski šport s strani ministrstva ter 
fundacije za šport.  
Viri sredstev za to disciplino so izključno sredstva, ki jih vplačujejo člani iz discipline skakanje in s tem 
zažira njihov budget. 
Do nedavnega je nastope reprezentance v vpregah finančno podpirala kobilarna Lipica, od lanskega 
leta pa SS z Lipico ne sodeluje več zato sredstev in podpore s te strani ni več. 
Predsednica je pojasnila, da so na sestanku s predsedniki SS ter člani vseh disciplin v razvoju v 
preteklem letu pojasnili sklep UO, da morajo SS s svojimi klubi najprej vzpostaviti tekmovalni sistem v 
vseh kategorijah ter izvesti DP z najmanj 6 tekmovalci, vsako leto pa morajo imeti vsaj 20 odstotno 
rast, da bo KZS še zagotavljala sredstva za razvoj discipline.  
 G. Krpič je predlagal, da se jim letos odobrijo sredstva za najvišja tekmovanja vendar pod pogojem, 
da se organizira DP na nivoju, ki je potreben za priznanje discipline. 
 
Ker ima KZS zaradi epidemije precej zmanjšane prihodke, člani so izglasovali nižje članarine, kar 
pomeni, da bomo morali iz športa, to je skakanja, dodatno financirati samo delovanje pisarne.  SS 
vpreg pa ne dela na tem, da bi dosegli priznanje in s tem možnost kandidiranja na razpisih, prav tako 
pa so zavrnili sodelovanje s Kobilarno Lipica, kar posledično pomeni manj sredstev za disciplino. 
Predsednica je ponovila, da je že na skupščini poudarila, da bomo kljub vsemu tudi za te discipline 
zagotovili sredstva za tekmovanja na najvišjem nivoju, kar pa je EP in SP. Med ta pa ne spada Balkansko 
prvenstvo, ker tudi ni priznano s strani OKS za kategorizacije. Prav tako zaradi zmanjšanih prihodkov 
zaradi epidemije KSZ ne bo financirala nastope na Balkanijadi v dresuri in skakanju.  
 
Glede na finančno stanje na KZS predsednica predlaga, da v letošnjem letu za vprege KZS financira 
Svetovno prvenstvo v vožnji vpreg v višini 2.000 EUR. 
 
Poudarila je še, da bi disciplina že sedaj lahko pridobila znatna sredstva na račun rezultatov Mihe 
Tavčarja, s katerimi bi samostojno razpolagali, če bi na nacionalnem nivoju vzpostavili tekmovalni 
sistem ter primeren nivo tekmovanj s katerimi bi zadržali tekmovalce. Pomembno pa je tudi, da bi se 
ponovno povezali s Kobilarno Lipica. 
 
Člani UO so se strinjali, da je pogoj za kakršnokoli financiranje v letu 2021 organizacija vsaj uradnega 
DP v skladu s pravili za priznanje disciplin..  
 
T. Vele je mnenja, da je potrebno balkanijado za vprege finančno podpreti, saj se je do zdaj finančno 
podprla tudi za disciplini preskakovanje ovir in dresura. 
 
Sklep 4: KZS finančno podpre Svetovno prvenstvo v vožnji vpreg v višini 2.000 eur, Balkanskega 
prvenstva ne, s tremi glasovi za in enim proti. 
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Ad 5 
 
R. Vadnjal poroča glede povračila stroškov tekmovalcem ter o finančnem stanju v KZS.  
 
Sklep 5: UO se je seznanil z izplačanimi povračili.  
 

 
 

Ad 6 
 

UO je obravnaval vloge za članstvo v KZS. 
 
Sklep 6: Kot podporne člane se v KZS včlani: 

1. Konjeniški center Koni, šola jahanja in druge storitve, Laura Polajner s.p., Dobja vas 182a, 
2390 Ravne na Koroškem 

2. Konjeniški center Lava, Preška cesta 10, 1215 Medvode 
3. Poslovne storitve in konjeništvo, Urška Jurca s.p., Grič 32, 1000 Ljubljana 
4. Žarko Kariž s.p., Trg 15. aprila 1, 6215 Divača 

 
Ad 7 

 
P. Rifelj in R. Vadnjal predstavita finančno stanje KZS. P. Rifelj pove, da je nujno potrebno naročiti 
novo kolekcijo oblačil in opreme za člane reprezentance. Pozove R. Vadnjala naj pripravi seznam 
potrebnih stvari za reprezentanco. 
 
Predsednica je člane UO obvestila, da se je dogovorila za izvedbo seminarja v mesecu novembru pod 
okriljem SKA s tujim strokovnjakom  g. Albertom Voornom. 
 
Sklep 7: Do naslednje seje UO se pripravi predlog glede kolekcije za reprezentanco za naslednje 
leto. 
 

Ad 8 
 
Pod razno ni bilo debate. 
 
Sejo smo zaključili ob 14.30 uri. 
 
 
Zapisala                                                                                                           predsednica KZS 
Brina Sanda                                                                                                    Polona Rifelj 
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Priloga: 
 
Pripombe Tatjane Vele k Pravilniku Konjeniške zveze Slovenije za priznavanje formalno in 
neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v konjeniškem športu 
 
IV. točka 
- kdo imenuje tričlansko komisijo in kdo so lahko člani komisije- po kakšnih kriterijih so imenovani? 
- ali so merila po katerih se presojajo kompetence v naprej izoblikovana, zapisana in točkovana, da se 
prepreči morebitna diskriminacija in zagotovi enakost obravnave vseh vlog? 
V. točka 
- kdo in na osnovi katerega merila se odloča kdaj se kandidata povabi na razgovor in kdaj ne? 
VII. točka 
- pet let športno-pedagoških izkušenj- konkretizirati kje 
VIII. točka 
- doda se določilo, da se v primeru, da kandidat ne dopolni vloge v roku, le ta s sklepom zavrže. 
Manjka določilo, ali je zoper sklep dovoljena pritožba in kdo je pritožbeni organ, 
- manjka določilo na kak način se odloči o vlogi- ali s sklepom ali z odločbo kdo je podpisnik tega oz. 
kdo odloči kako je s pravnim poukom in kdo je drugostopenjski organ, 
- manjka določilo kje se Pravilnik objavi in kdaj začne veljati, 
- manjka določilo kolikokrat letno se komisija sestane in veljavno odloča, 
- manjka konkretizacija pri merilih za ugotavljanje neformalne usposobljenosti oz. na kak način bodo 
vse to preverjali. 
 
 
 
 
 


