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  Ljubljana, 9. 12. 2021 
 
TEKMOVALNIM KLUBOM ! 

                                                        
 
Predmet:   Licence za tekmovalce za leto 2022 in registracija tekmovalnih konj 
 
1.) REGISTRACIJA TEKMOVALCEV 
 
Konjeniški klubi skladno s Pravilnikom o registraciji tekmovalcev in članjenju klubov v KZS (v 
nadaljevanju Pravilnik), vršijo registracijo svojih tekmovalcev (tistih, ki so že imeli licenco in novih) 
pri KZS od 1. do 15. januarja in naknadno od 1. do 15. julija. 
Za registracije opravljene v drugih terminih, si preberite besedilo v okvirju. 
 

Za tekmovalce, ki jih boste registrirali med 1. in 15. januarjem 2022 in med 1. in 15. julijem 2022, 
je cena licence enojna (55 EUR). Prav tako je cena enojna za tekmovalce, ki bodo licenco prvič 
opravili med letom ter tekmovalce iz II. odstavka 12. člena Pravilnika. Za vse ostale tekmovalce, 
ki jih boste registrirali izven registracijskega roka (po 15.1.2022, z izjemo  
1. - 15.7.2022), boste plačali dvojno ceno (110 EUR). 
Enako velja za prestope med klubi – prestopi, sporočeni na KZS ob prvi registraciji za leto, so 
brezplačni. Prestopi, izvršeni med 1. in 15. julijem se računajo po ceni 55 EUR, vsi prestopi izven 
tega roka pa po ceni 160 EUR. 

 
Tekmovalci, ki še niso imeli licence, morajo imeti pridobljeno izkaznico Jahač 1 in Jahač 2, ter  
opravljen izpit za licenco po veljavnih določilih Pravilnika (lahko si ga ogledate na spletni strani 
www.konj-zveza.org v zavihku Dokumenti / Splošni akti). 
    
Potrdilo o opravljenem izpitu in fotokopije izkaznic Jahač 1 in Jahač 2 morajo biti priloga 
registracijskem listu. 
Za teoretični del izpita so Pravilniki objavljeni na spletni strani Konjeniške zveze Slovenije 
www.konj-zveza.org. 
 
Za sezono 2022 morajo klubi registrirati tekmovalce preko spletne strani: 
administracija.konj-zveza.org/ 
V kolikor dostopa do registracijskega modula še nimate, izpolnite obrazec (Obrazec za dostop do 
administracijskih strani KZS), ki ga najdete na spletni strani KZS pod obrazci, ali na povezavi: 
Obrazec 
in ga vrnete izpolnjenega in skeniranega na email naslov kzs@konj-zveza.si. Na osnovi vrnjenega 
obrazca vam bomo omogočili dostop do aplikacije.  
 
Kot klubskega skrbnika lahko določite administratorja v klubu, zastopnika, lahko pa tudi koga od 
strokovnih kadrov ali tekmovalcev. Naj vas opozorimo, da bo imel klubski skrbnik tudi možnosti 
naročanja pol za opravljanje izpitov J1 in J2.  
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Postopek registracije tekmovalcev: 
- Klubski skrbnik se prijavi v aplikacijo. 
- Pod ŠIFRANTI / JAHAČI / Seznam vseh se prikaže seznam tekmovalcev, ki so letos ali v 

pretekli sezoni tekmovali za vaš klub. Za registracijo tekmovalcev pred številko tekmovalca 
izberite kljukico za tekmovalce, ki jih boste registrirali. Na vrhu strani pritisnite gumb 
Registriraj označene. 

- Odprlo se bo novo okno s seznamom tekmovalcev, ki jih boste registrirali. Lahko kakšnega 
odvzamete ali dodate, nato na desni strani pritisnete gumb Registriraj. 

- V razdelku Moje registracije vas čaka predračun, katerega lahko odprete s pritiskom na 
gumb, bil pa je poslan tudi na vaš email naslov. 

- Po izvedenem plačilu bodo tekmovalci registrirani za klub. 
 
Tekmovalci, ki so nazadnje tekmovali za drug klub (in prestopajo), se morajo s klubom dogovoriti, 
da na administraciji kliknejo gumb Izpisnica, šele na to jih lahko registrira nov tekmovalni klub. 
Tudi za te tekmovalce velja, da je pogoj za registracijo plačan predračun. 
 
POMEMBNO: pri plačilu predračuna obvezno navedite sklic, kot ga najdete na predračunu. 
Po plačanem predračunu bo KZS izdala račun. 
 
Opozarjamo vas, da odjava že registriranega tekmovalca ni mogoča. 
 
ROK:  1. do 15. januar 2022 
 
Opozarjamo vas, da v skladu s 13.a členom Pravilnika klubi, ki imajo do KZS neporavnane 
zapadle finančne terjatve, do plačila le-teh NE MOREJO registrirati tekmovalcev. Prav tako ni 
mogoče registrirati tekmovalcev, ki imajo dolgove do KZS. 
 
Za leto 2022 je cena licence (davek  je vračunan v ceni) 55,00 EUR  (oziroma dvojna cena 110 
EUR za registracije izven registracijskega roka). 
Cena je ENAKA za tekmovalce vseh disciplin (preskakovanje ovir, dresurno jahanje, endurance, 
reining in vožnja vpreg). 
 
 
 
2.) REGISTRACIJA KONJ 
 
Prosimo vas, da svoje tekmovalce obvestite o registraciji konj na KZS za tekmovalno sezono 2022 
in o registraciji konj in tekmovalcev, ki se bodo udeleževali mednarodnih tekmovanj (CSI, CDI, 
CAI, CEI, CCI, CRI) pri FEI. 
 
Taksa za registracijo konja na FEI se bo v primeru, da ni dodatnih navodil, zaračunala 
tekmovalcu, ki bo s konjem prijavljen na turnir. 
 
Zaradi enotnega  računalniškega vodenja podatkov na tekmovanjih vas prosimo, da najkasneje v 
obdobju od 1. do 15. januarja 2022 registrirate konje, s katerimi nameravate v tekmovalni sezoni 
2022 sodelovati na tekmovanjih:  preskakovanje ovir / dresura / vožnja / endurance / eventing. 
 
 
 
 
 



  

Tudi registracija konj poteka preko spletne strani administracija.konj-zveza.org/ 
 
Registracijo lahko opravijo klubski skrbniki, tekmovalci ali strokovni kadri. 
Za klubske skrbnike je postopek pridobitve dostopa opisan zgoraj. 
 
Dostop za tekmovalce in strokovne kadre: 
Uporabniško ime je imepriimek – skupaj brez šumnikov (npr. Jožica Kovač > jozicakovac) 
Začasno geslo je EMŠO številka, katerega je treba ob prijavi spremeniti. 
 
V razdelku ŠIFRANTI / KONJI / Seznam vseh – izberite konja, ki ga želite registrirati. Registrirate 
lahko konje, ki so bili na KZS že registrirani (imajo tekmovalno številko, ki se začne z A).   
 
Če želite registrirati enega konja: 
Na desni strani pri izbranem konju pritisni gumb Registriraj. Če gumb ni na voljo, je konj že 
registriran (ima zeleno kljukico), ali pa je postopek registracije že stekel. Odpre se novo okno 
Registracija konjev, kjer preglejte podatke o konju in plačniku (ti podatki bodo navedeni na 
predračunu in kasneje na računu). 
 
Če želite registrirati več konj: 
Na seznamu konjev obkljukajte konja (če so na isti strani lahko tudi več konjev) in zgoraj levo na 
strani pritisnite gumb Registriraj označene. 
Odpre se novo okno Registracija konjev. S pritiskom na gumb Dodaj konja se prikaže seznam, s 
katerega zberite dodatnega konja za registracijo, lahko uporabite tudi iskalnik. Dodate lahko več 
konjev. Dopišite še podatke o plačniku. Plačnik za vse izbrane konje bo isti. V kolikor želite več 
plačnikov, morate izvesti postopek za vsakega plačnika posebej. 
 
Skupno: 
Na desni strani ponovno pritisnite gumb Registriraj, odpre se zavihek Moje registracije. 
V razdelku Moje registracije vas čaka predračun, katerega lahko odprete s pritiskom na gumb, bil 
pa je poslan tudi na email naslov uporabnika. 
Po izvedenem plačilu in aktivaciji na KZS bo(do) konj(i) registrirani. 
 
POMEMBNO:  
Konja je potrebno najprej registrirati preko Administracije, šele nato izvedite plačilo, ko sistem 
izda predračun. Prosimo vas, da vnesete sklic za plačilo, da lažje beležimo plačilo in s tem bo tudi 
registracija hitrejša.  
Po plačanem predračunu bo KZS izdala račun, zato bodite prosim pozorni na pravilnost podatkov 
pri registraciji. Pravne osebe obvezno vnesite tudi davčno številko. 
 
Za vse ostale konje (tiste, ki so bili registrirani pred 2006 ali nove še neregistrirane konje), je 
potrebno poleg zgoraj naštetega, poslati originalni IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (knjižico), v 
katerega bomo nalepili registrsko številko konja in vam ga vrnili. Pogoj za vpis v register KZS je 
v identifikacijskem dokumentu s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev 
vpisano aktualno lastništvo. V kolikor ima konj tujega lastnika, mora biti za registracijo na KZS 
vpisan v Centralni register kopitarjev (uredite na Veterinarski fakulteti). 
 
Opozarjamo vas, da zavarovanja tekmovalnih konj KZS ne zahteva, se pa priporoča. 
 
Za konje, ki se registrirajo tekom sezone, je potrebno poslati zahtevane dokumente najkasneje 30 
dni pred prvim nastopom. 
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V kolikor ima konj pedigre, ki ni vpisan v ID, je potrebno pedigre priložiti posebej. 
Za spremembo lastništva v registru KZS je potrebno priložiti identifikacijski dokument, v 
katerem je sprememba lastništva že vpisana s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo 
kopitarjev. 
Za vse informacije glede identifikacijskih dokumentov ter prepise lastništva se prosim obrnite 
na: Veterinarska fakulteta – Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Gerbičeva 60, 1000 
Ljubljana  - tel: 01/47 79 384. 
 
Cena registracije konja pri KZS je 25,00 EUR (za vse tekmovalne discipline enako). 
 
Konje, s katerimi nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih (CSI, CDI, CAI, CEI, CCI, CRI), 
je potrebno pred definitivno prijavo na mednarodno tekmovanje registrirati pri FEI za tekočo 
sezono. Ob prvi registraciji morate na KZS poslati konjev ID, kjer mora biti obvezno vpisana 
številka mikročipa, vrisana skica konja ter vpisano aktualno lastništvo. Konji, s katerimi 
nameravate tekmovati na mednarodnih tekmovanjih izven Slovenije in na mednarodnih 
tekmovanjih višje kategorije v Sloveniji, morajo imeti FEI Recognition Card. Veljavnost le-tega je 4 
leta, nato ga je potrebno podaljšati na KZS. Vpis in spremembo lastništva v FEI dokumentu opravlja 
KZS, vendar zgolj na podlagi s strani Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev vpisanega 
lastništva v konjevem ID dokumentu. 
 
Prav tako morate biti pri FEI registrirani vsi tekmovalci, ki nameravate tekmovati na mednarodnih 
tekmovanjih. Za prvo registracijo potrebujemo email naslov tekmovalca. 
 
Cena registracije tekmovalca oziroma konja pri FEI je 20 EUR. Cena izdelave oziroma podaljšanja 
FEI Recognition Card je 220 EUR. 
 
Tiste, ki ste izgubili registracijske številke konj, ki jih morajo ti obvezno nositi na tekmi, obveščamo, 
da je mogoče na KZS naročiti nove številke. Cena dveh številk in plastičnih srajčk je 20 EUR. 
 

Glede ostalih določb o registraciji tekmovalnih konj pri KZS, si prosim preberite Pravilnik o 
registraciji tekmovalnih konj pri KZS (najdete ga na spletni strani). 
 

V kolikor imate vi ali vaši člani glede navedenega kakršnakoli vprašanja, se prosim v času uradnih 
ur obrnite na pisarno KZS na 01/43 47 264, 041 654 000 ali kzs@konj-zveza.si. 
 
 
S športnimi pozdravi! 

                                                                                                                           
 
 

      Brina Sanda  
  Tehnična sekretarka KZS 

 
 
Priloga:  Obrazec za dostop do administracijskih strani KZS 
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