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POROČILO O DELU  

Konjeniška zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, prostovoljna in strokovna športna 
društvena organizacija, ki povezuje, razvija in pospešuje konjeniški šport ter usmerja vse 
konjeniške discipline, ki jih združuje FEI, na celotnem ozemlju države Slovenije. 

Ustanovljena je bila leta 1947 in od tedaj dalje nepretrgoma deluje na področju konjeniškega 
športa v Sloveniji. Pod njenim okriljem se je odvijala športna dejavnost v treh olimpijskih 
disciplinah: 

- preskakovanju ovir,  
- dresurnem jahanju in 
- eventingu (kombinaciji preskakovanja ovir v naravi in dresurnega jahanja), ki sodi 

med najstarejšo olimpijsko disciplino v konjeništvu), 

ter drugih disciplinah:  

- vožnji vpreg,  
- distančnem jahanju in  
- reiningu.  

Do leta 1991 je Konjeniška zveza Slovenije delovala v okviru Konjeniške zveze Jugoslavije, z 
odcepitvijo leta 1991 pa se je kot samostojna včlanila v Mednarodno konjeniško zvezo FEI  s 
sedežem v Lausanne. Leta 2010 se je Konjeniška zveza Slovenije včlanila tudi v Evropsko 
konjeniško zvezo s sedežem v Bruslju (European Equestrian Federation – EEF).  

V letu 2021 si je Konjeniška zveza Slovenije zastavila strategije za doseganje naslednjih 
dolgoročnih ciljev:  

- prepoznavnost konjeniškega športa, s ciljem pritegniti k sodelovanju kar največje 

število akterjev, ljubiteljev, tekmovalcev, lastnikov konj in rejcev, 

- dolgoročno sodelovanje z gospodarskimi subjekti, ki bodo v konjeništvu prepoznali 

inovativno priložnost (gre za vzajemni odnos, ki bo uspešen le ob obojestranskem 

sodelovanju), 

- konstantna krepitev odnosov z institucionalnimi partnerji in prizadevanje za 

vzpostavitev razvojnih priložnosti (o tem obveščati člane, jim nuditi vso potrebno 

pomoč pri pridobivanju sredstev), 

- strokovno usposobljenost vseh deležnikov v konjeništvu, 

- pridobivanje novih znanj, s pomočjo izobraževanj (strokovno izobražen kader 

predstavlja temelj za uspešen nadaljnji razvoj),  

- strokoven program treniranja, tekmovalcem nuditi kvalitetne pogoje tako za treninge 

kot strokovno usposobljen kader; 

- dolgoročni program za razvoj jahačev in konj. 
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V delovanje Konjeniške zveze Slovenije so se za doseganje teh ciljev v letu 2021 izvajale 
številne aktivnosti in uvajale novosti ter ustvarjali novi produkti. Iz pregleda poročila je moč 
razbrati, da so bile v preteklem letu izvršene naloge na različnih področjih ter druge naloge, 
ki niso vsakodnevne aktivnosti KZS. V pregledu so naštete le pomembnejše aktivnosti in delo 
KZS.  

AKTIVNOSTI UPRAVNEGA ODBORA KONJENIŠKE ZVEZE  
 
UO KZS je imel v letu 2021 5 sej, od katerih je bila zadnja seja korespondenčna.  
Deloval je v sestavi: mag. Polona Rifelj, predsednica, Tatjana Vele, podpredsednica, Janez 
Bratkovič, podpredsednik, Suzana Pangeršič, Peter Dermol, Bojan Velkavrh in Leon Krpič. 
 
V tem mandatu smo: 

• posodobili celostno podobo KZS (logotip in tiskovine), 

• posodobili celostno podobo SKA (logotip in tiskovine), 

• leta 2019 uvedli novo spletno stran, 

• vzpostavili socialna omrežja za potrebe komuniciranja z javnostmi (fb, instagram, 
twitter), 

• uvedli nov zaledni registracijski sistem in iz papirnatega poslovanja prešli v celoti na 
e-poslovanje. Sistem omogoča: 

o registracije članov KZS, 
o registracije konjev in jahačev, 
o izpisnice oz. prestopnice, 
o online avtomatsko izdajo predračunov in računov. 

• posodobili interne pravilnike KZS in pravilnike SKA ter pravilnike posameznih 
disciplin, 

• poskrbeli za prevode novih FEI pravilnikov za dresuro in skakanje, 

• uvedli postopke in pripravili vsebine za priznanje disciplin KZS pri OKS, 

• uvedli postopke za spremembe pogojev kategorizacije za disciplini preskakovanje 
ovir ter dresura in 

• sprejeli ukrepe za racionalizacijo poslovanja. 
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VRHUNSKI ŠPORT – Kategorizacija 
 
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob 
temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih 
dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za 
prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in 
registracijo športnikov, ter opredeljujejo pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so 
podlaga za pridobitev statusnih pravic športnikov. 
 
Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi 
doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega 
športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, 
državnega ali mladinskega razreda. 
 
Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne 
pravice, ki jih natančno določajo:  

• Zakon o športu, 
• Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 
• drugi akti, ki urejajo področje športa. 

 
Ker je imela KZS do sedaj priznani samo dve disciplini, lahko govorimo o vrhunskem športu 
in kategoriziranih športnikih samo za disciplini preskakovanje ovir in dresura, v letu 2021 
pa smo uspeli v kategorizacijo vključiti tudi tekmovalce eventing.  
 
 

Panoga OR SR MR PR DR MLR Skupaj 

PRESKAKOVANJE 
OVIR 

0 0 1 0 23 12 36 

DRESURA 0 0 0 0 2 3 5 
EVENTING 0 0 0 0 3 0 3 

Več o tem: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija 

Kategoriziranih športnikov v disciplinah distančno jahanje, vprege in reining KZS nima. 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Preskakovanje ovir 

Slovenski tekmovalci v preskakovanju ovir so v letu 2021 opravili 1892 štartov na nacionalnih 
tekmovanjih v tujini, in 1031 štartov na mednarodnih tekmovanj (CSI). 

Evropsko prvenstvo v preskakovanju ovir se je v mesecu septembru v Reisenbecku v Nemčiji 
udeležil en predstavnik Slovenske članske reprezentance, Urh Bauman z Larisalom.  S svojimi 
dobrimi nastopi se je Urh uvrstil v polfinale, kamor je prišlo le prvih 50 tekmovalcev. 
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Dresurno jahanje 
 
Slovenski tekmovalci v dresurnem jahanju so v letu 2021 zabeležili 85 nastopov na nacionalnih 
turnirjih v tujini in 5 nastopov na mednarodnih tekmovanjih (CDI).  
 
Evropskega prvenstva v dresurnem jahanju se v tem letu Slovenski jahači niso udeležili. 
 

SLOVENSKA KONJENIŠKA AKADEMIJA 
 
Slovenska konjeniška akademija (v nadaljevanju SKA) v sestavi predsednik SKA – Robi Skaza, 
člani – Tajda Bosio, Franc Slavič, Mihael Kovačič, Matej Bertoncelj, strokovna in tehnična 
podpora Leda Selan) – je v letu 2021 izpeljala naslednje naloge: 
 
1. Priprava kriterijev za ocenjevanje kakovosti jahalnih šol in konjeniških centrov. Kriterije je 
delovna skupina v sestavi Bosio, Kovačič, Selan uskladila že sredi leta , a projekt v praksi še ni 
bil izveden. Člani so bili povabljeni k sodelovanju, prijavilo se je 14 članov, ki jih nameravamo 
v prvi fazi oceniti kot vzorčno skupino in tako preveriti ustreznost kriterijev v praksi. 
Predvidoma bomo z izvajanjem projekta začeli leta 2022. 
 
2. Priprava projekta Pokal jahalnih šol – pripravljen je sistem tekmovanja, namenjen 
jahačem, ki niso neposredno usmerjeni v tekmovalni šport in naj bi potekal v soorganizaciji 
KZS ter zainteresiranih jahalnih šol in jahalnih centrov. Izdelane so propozicije, prevedene 
dresurne naloge in pripravljen sistem točkovanja. Žal smo zaradi situacije s Covidom-19, ki je 
vplivala na koledar aktivnosti KZS, tudi z izvedbo tega projekta počakali in ga bomo začeli 
izvajati v letu 2022, zainteresirane člane pa ponovno povabili k sodelovanju. 
 
3. Urejanje evidenc in baze strokovnega kadra v aplikaciji ŠPAK – izkazalo se je, da je vnos 
podatkov v aplikacijo pomanjkljiv, pomanjkljiva pa je tudi dokumentacija v arhivu KZS. Delno 
nam je za nazaj podatke s posebnim dovoljenjem ministrstva uspelo urediti v stari aplikaciji, 
za starejše generacije kadrov pa se podatke ureja sproti glede na povpraševanje. 
 
4. Priprava programa za licenčni seminar za strokovne kadre KZS za leti 2021 in 2022 in izvedba 
licenciranja. Žal je bil ta del aktivnosti okrnjen zaradi epidemiološke situacije in s tem 
povezanih omejitev. Izvedba praktičnih delov seminarja je bila težko izvedljiva, tako smo v 
mesecu aprilu izvedli online seminar na temo Vsestransko delo s konjem – kavalete za 
dresurne konje in skakalna dresura (za vse strokovne kadre), v novembru smo izvedli 
praktično delavnico iz poučevanja jahanja na nivoju Jahač 1 in Jahač 2 (za SD 1), teden kasneje 
pa dvodnevni dresurni seminar pod vodstvom avstrijskega trenerja g. Petra Gmoserja (za vse 
strokovne kadre). Zimski seminar, predviden v decembru s priznanim jahačem in trenerjem 
Holgerjem Hetzlom smo prestavili na začetek leta 2022, saj je zaradi slabe epidemiološke 
situacije v Nemčiji konec leta g. Hetzel odpovedal prihod. Veljavnost licenc za strokovne kadre 
je bilo zaradi navedenega podaljšano do konca marca 2022. Ker s strani g. Hetzla nato ni bilo 
odziva, smo seminar izvedli v začetku februarja 2022 z g. Gerfriedom Puckom. Seminar je bil 
namenjen vsem strokovnim kadrom. V primeru uspešnega dogovora z g. Hetzlom bi seminar 
izvedli v prihodnjih mesecih in bi veljal kot licenčni seminar za novo licenčno obdobje. Do 
konca marca moramo izvesti še en seminar za naziv SD1 (predvidena tema Pokal jahalnih šol) 
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5. Izvedba usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1, Športno treniranje, Konjeništvo – 
dresura in Konjeništvo – preskakovanje ovir po razpisu za leto 2021/2022 – izvedba 
sprejemnih izpitov, teoretičnih predavanj in praktičnih vaj. Usposabljanje, ki se ga udeležuje 
41 kandidatov, je v zaključni fazi – potekajo zaključni izpiti. 
 
6. Objavljen je bil razpis za usposabljanji za naziva Strokovni delavec 2, Športno treniranje, 
Konjeništvo – dresura in Strokovni delavec 2, Športno treniranje, Konjeništvo – preskakovanje 
ovir. Žal je bilo za oba naziva prijavljenih premalo kandidatov (4), zato usposabljanja nismo 
izvedli. 
 
7. Sodelovanje z IGEQ pri oblikovanju poenotenih izobraževalnih standardov v državah 
članicah (skupno in v okviru delovnih skupin po regijah, online delavnice), udeležba na 
online skupščini. Kontaktna oseba z IGEQ je bila Leda Selan. 
 
Podaljšanje licenc za inštruktorje, učitelje in trenerje je bilo zaradi posledic virusa Covid-19 
podaljšano do marca 2022. 
V letu 2021 je bilo izdanih 652 potrdil o opravljenih izpitih Jahač 1 in 295 potrdil za jahač 2. 

  

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Konjeniška zveza dobro sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo za šport in 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ter Fakulteto za šport. Zaradi razvejane 
dejavnosti zveze na področju dela SKA redno sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport (izobraževalni programi, publikacije) in s Fakulteto za šport (izobraževalni 
programi, kadrovska vprašanja).  
 
 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Konjeniška zveza Slovenije je dne 1.3.2021 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano vložila vlogo za odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s 
kopitarji v naslednjih konjeniških disciplinah: preskakovanje ovir, dresurno jahanje, 
endurance (vzdržljivostno jahanje) ter vožnja vpreg. Ministrstvo je dne 2.9.2021 zaprosilo 
Komisijo za tekmovanja s kopitarji za posredovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za 
odobritev organizacije za zbiranje podatkov na tekmovanjih s kopitarji. Ministrstvo je v 
postopku ugotovilo, da KZS izpolnjuje z zakonom in s pravilnikom predpisane pogoje, ki smo 
jih izkazali s priloženimi pisnimi dokazili in izjavami. Ministrstvo je odobrilo KZS zbiranje 
podatkov na tekmovanjih s kopitarji za obdobje petih let. 
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ZAKONODAJA  
 
Glede na zakonodajo Republike Slovenije in hiter razvoj konjeniškega športa v svetu, je 
potrebno nenehno prilagajati in izpopolnjevati pravilnike, ter zakonske predpise oz. 
zakonodajo veljavnim predpisom. KZS zavezuje Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni 
program športa v RS, ter drugi akti in pravilniki, ki urejajo šport.  

 
RAZPISI 2021 
 
KZS je v letu 2021 kandidirala na razpisih Fundacije za šport ter Ministrstva za Šport. 

Fundacija za šport 
Na Fundaciji za šport smo za leto 2021 kandidirali z desetimi projekti in bili uspešni s petimi. 

 
1. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Na konju v novo šolsko leto 
 

Projekt »V novo šolsko leto na konju« se je prvič izvedel leta 2019. Ker smo z njim ne le dosegli, 
temveč presegli svoje cilje in namen, smo se odločili za nadaljevanje projekta tudi v letu 2020 
in 2021.  
Konjeništvo smo približali javnosti in ga predstavljali kot zdrav način preživljanja prostega 
časa.  Prvo soboto v septembru smo izkoristili in več kot 3000 otrokom in mladostnikom iz vse 
Slovenije brezplačno omogočili stik in druženje s konji. V projekt smo vključili tudi otroke z 
manj možnostmi, handikapirane otroke in otroke s posebnimi potrebami.  
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 12.000 EUR.    
Fundacija za projekt v letu 2021 ni odobrila sredstev za sofinanciranje. 
 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V Športu 
Ocenjevanje jahalnih šol 

 
Ocenjevanje jahalnih šol bo zajemalo pridobivanje informacij na vseh področjih, ki so 
pomembna za delovanje in izvajanje konjeniških programov, stanje 
usposobljenosti kadra, izšolanosti konj in varnosti posamezne jahalne šole. 
 
Predvideni sklopi ocen: 
- Naziv in osnovni kontaktni podatki o šoli jahanja/konjeniškem centru 
- Funkcionalna urejenost jahalne šole, kluba, društva 
- Jahalna ponudba 
- Urejenost hlevov in drugih prostorov 
- Jahališča in njihova kvaliteta 
- Stanje in kvaliteta konj 
- Varnost jezdecev 
- Prireditve 
- Posebnosti jahalne šole 
- Usposobljenost strokovnih kadrov, ki v šoli poučujejo. 
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S projektom nameravamo javnost dodatno informirati o dogajanju na področju konjeništva in 
konjeniškega športa, možnostih in ponudbi posamezne jahalne šole, predstaviti jahanje kot 
obliko športne rekreacije in zdravega preživljanja prostega časa ter navdušiti čim večje število 
ljudi za konjeništvo. Vsaka ocenjena šola oziroma konjeniški center bosta prejela tablo - znak 
kakovosti, ki bo služil uporabnikom storitev kot dokazilo, da je šola ocenjena, da izpolnjuje 
pogoje za kvalitetno delo, da ima usposobljene kadre, primerno infrastrukturo, konje in 
opremo ter zagotavlja varne pogoje za udeležence. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 14.000 EUR.    
Fundacija za projekt v letu 2021 ni odobrila sredstev za sofinanciranje. 
 

3. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Pokal jahalnih šol 

 
Tekmovanje za Pokal jahalnih šol je projekt KZS/SKA, ki ga vpeljujemo z namenom, da se 
dolgoročno zagotovi pristop novih navdušencev k jahalnemu športu in predstavlja most med 
športno rekreacijo in tekmovalnim športom. 
Začetnikom je vstop v konjeniški šport omogočen pretežno s koriščenjem razpoložljive 
ponudbe šolskih konj, ki jih nudijo jahalne šole in klubi prek svoje dejavnosti – izvajanja tečajev 
in šole jahanja ter raznovrstne ponudbe počitniških aktivnosti. Ta ponudba je pogoj, da 
začetniki sploh lahko naredijo prve korake v konjeništvu. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 6.000 EUR.    
Fundacija za projekt v letu 2021 ni odobrila sredstev za sofinanciranje. 
 

4. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
Čudež leta 1984 

 
Namen in vloga publikacije »Čudež leta 1984« je predstaviti sploh in izpostaviti kvaliteto in 
možnosti lipicanskega konja, tudi Lipice, kot blagovne znamke in naše kulturne dediščine, kot 
kanja za šport – dresuro, kot partnerja v tekmovanju. Zelo majhen procent Slovencev ve, da 
se je ekipa jahačev iz Lipice leta 1984 udeležila OI v Los Angelesu in takrat prvič predstavila 
lipicanca kot športnega konja. Skozi publikacijo se nizajo dogodki in pričevanja in s tem tudi 
model, kako v športu uspeti z lipicanskim konjem, kaj vse je potrebno storiti, zagotoviti, da se 
lahko udeležiš Olimpijskih iger. Kot zanimivost, so se v istem letu jahalci španske dresurne šole 
odločili, da lahko, če se bodo predstavili na OI lipicanci tudi oni predstavijo svoje avtohtone 
konje za dresuro. Španija je to dejanje vzpodbujala in negovala, zato so konji španske jahalne 
šole v dresuri cenjeni in prepoznani. Slovenija tega žal ni znala narediti. Publikacija je dejansko 
vodnik v delo s športnimi konji ter analiza njihovih možnosti in omejitev z odpravo le teh, 
istočasno pa pričujoč dokaz, da resno delo v športu lahko premaga vse ovire. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 12.000 EUR.    
Fundacija za projekt v letu 2021 ni odobrila sredstev za sofinanciranje. 
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5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Dan Kobilarne Lipica in promocija konjeništva 

 
Nacionalno in mednarodno športno prireditev za promocijo konjeniškega športa izvaja 
Konjeniška zveza Slovenije v okviru tradicionalnega dogodka Dan kobilarne Lipica - DKL s 
potencialom 10.000 obiskovalcev, od tega okoli 4.000 otrok in mladine. 
Obiskovalci prireditve prihajajo iz vse Slovenije in tujine. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 12.000 EUR. 
Fundacija nam dodeli sredstva v višini 3.200 EUR. 
 

6. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
Izdelava aplikacije - evidentiranje J1 in J2 

 
Aplikacija bo omogočala vodenje registra izdanih izpitov J1 in J2, sledenje izdanih izpitnih pol 
za omenjene izpite, kontrolo nad usposobljenostjo strokovnih kadrov, ki te izpite izdajajo in 
avtomatizirano pripravo in izpis poročil za odločevalce strategij Konjeniške zveze Slovenije ter 
ostalih deležnikov. Prav tako bo aplikacija vključevala programski vmesnik za tiskanje izkaznic 
J1 in J2 ter njihov ponatis. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 4.500 EUR. 
Fundacija nam dodeli sredstva v višini 3.100 EUR. 
 

7. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
Programski modul FEI-KZS 

 
Mednarodna konjeniška zveza - FEI spreminja sistem prijav na mednarodna tekmovanja. 
Za lažjo in cenejšo administriranje prijav na mednarodna tekmovanja bomo naročili spletni 
servis, aplikacijo, ki bo omogočala pregled in izvedbo prijav slovenskih tekmovalcev, 
registracijo tekmovalcev in konj na mednarodnem prizorišču, pregled uvrstitev na 
mednarodnih tekmovanjih in izpopolnjevanju kriterijev za priznanje vrhunskih rezultatov po 
pravilih OKS. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 4.500 EUR. Fundacija 
nam dodeli sredstva v višini 3.100 EUR. 
 

8. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - ZNANSTVENO IN STROKOVNO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
Varnostne ovire za preskakovanje ovir 

 
Izposoja kompleta takšnih ovir stane pri ponudnikih tovrstnega servisa 4.000 eurov na turnir. 
V Sloveniji je letno cca 25 turnirjev. Konjeniška zveza bo ovire klubom, ki organizirajo turnirje 
nudila brezplačno, prav tako bodo ovire uporabljale reprezentance pri pripravah. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 20.000 EUR.    
Fundacija za projekt v letu 2021 ni odobrila sredstev za sofinanciranje. 
 

9. ŠPORTNI PROGRAMI - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
Programi nacionalnih reprezentanc; Konjeništvo – dresura 

 
V letu 2020 so se člani Slovenske reprezentance udeležili štirih mednarodnih tekmovanj, za 
leto 2021 pa smo imeli v načrtu pet nacionalnih tekmovanj. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 10.000 EUR. Fundacija 
nam dodeli sredstva v višini 2.794,12 EUR. 
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10. ŠPORTNI PROGRAMI - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT 
Programi nacionalnih reprezentanc; Konjeništvo – preskakovanje ovir 

 
V letu 2020 so se člani Slovenske reprezentance udeležili 15 mednarodnih tekmovanj, za leto 
2021 pa smo imeli v načrtu 8 nacionalnih tekmovanj. 
S prijavo na razpis smo pri Fundaciji za šport zaprosili za sredstva v višini 25.000 EUR. Fundacija 
nam dodeli sredstva v višini 4.678,04 EUR. 
 
 
 

Ministrstvo za šport 
Vloga Konjeniške zveze Slovenije izbere za sofinanciranje programov športa na državni ravni 
v Republiki Sloveniji v letu 2021 v skupni višini 19.033,00 EUR. 
 

1. PRIPRAVE IN NASTOPI NACIONALNIH REPREZENTANC OTROK IN MLADINE 
Konjeništvo – dresura 

 
Višina celotnih sredstev za program je bila 30.000,00 EUR, s prijavo na razpis na Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport smo zaprosili za sredstva v višini 15.000,00 EUR, odobrili pa 
so sredstva v višini 2.976,00 EUR. 
 

2. PRIPRAVE IN NASTOPI NACIONALNIH REPREZENTANC OTROK IN MLADINE 
Konjeništvo – preskakovanje ovir 

 
Višina celotnih sredstev za program je bila 40.000 EUR, s prijavo na razpis na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport smo zaprosili za sredstva v višini 20.000 EUR, odobrili pa so 
sredstva v višini 10.132,00 EUR. 
 

3. ČLANARINE SVETOVNIM IN EVROPSKIM ZVEZAM IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH 

 
S prijavo na razpis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo zaprosili za sredstva 
v višini 2.000,00 EUR, kar je bila višina celotnih sredstev za program. Odobrili pa so sredstva v 
višini  
1.017,00 EUR. 
 

4. DELOVANJE NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ 

 
V letu 2021 smo se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prijavili na razpis 
Delovanje NPŠZ z višino zaprošenih sredstev v višini 35.000,00 EUR. Višina celotnih sredstev 
za program je znašala 70,000,00 EUR, saj je v programu sodelovalo 50 športnih društev, 
včlanjenih v NPŠŽ, 36 športnih društev, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠŽ in 
137 članic svetovne športne zveze. Prijavili smo se z dvema športnima olimpijskima panogama 
in sicer z disciplino dresura, ki ima kategoriziranih 14 športnikov, vseh registriranih športnikov 
pa 150 ter z disciplino preskakovanje ovir, ki ima kategoriziranih 47 športnikov, vseh 
registriranih pa 363.  
Odobrili so sredstva v višini 4.908,00 EUR. 
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DISCIPLINE KZS 
 

PRESKAKOVANJE OVIR – poročilo strokovnega sveta 

•  
I. Delo strokovnega sveta 

Strokovni svet je v letu 2021  deloval v sestavi: 
Predsednik Primož Rifelj, katerega je nadomeščala Tajda Bosio, 
in člani: Andrej Kučer (do avgusta 2021), Alenka Keršič, Robi Skaza, Mihael Kovačič, Tajda 
Bosio, Rok Vadnjal, od meseca decembra pa tudi Franc Slavič in Uroš Kocbek. 
                                                                                
 

• II. Tekmovanja v sezoni 2021 
 
V tekmovalni sezoni se je izvedlo 10 turnirjev – od tega so bili 3 CSN*, 6 na nivoju CSN** in 
DP v preskakovanju ovir. Skupno število tekmovalnih dni za sezono 2021 znaša tako 23. 
Povprečno število štartov na tekmovalni dan je bilo čez 200.  
Na tekmovanjih smo skupno imeli 349 slovenskih tekmovalcev in 463 konj. 
 
Aktualni rezultati s Pokala Slovenije v letu 2021: 
- kategorija Otroci: 1. Taja Turel, 2. Gaia Pihler, 3. Luna Maria Resman 
- kategorija Ml. mladinci: 1. Naja Pogorevc, 2. Pia Arh, 3. Neža Potočnik 
- kategorija Mladinci: 1. Gea Jakelj, 2. Ula Kos, 3. Eva Imenšek 
- kategorija Mlajši člani U25: 1. Andraž Cijan Brkič, 2. Nina Jovović, 3. Nina Obrovnik 
- kategorija Člani: 1. Nina Jovović, 2. Robi Skaza, 3. Lana Tanko 
- kategorija Amaterji: 1. Taja Kukolj, 2. Marinka Drev, 3. Izabela Požar 
 
Aktualni rezultati z Državnega prvenstva za leto 2021: 
- kategorija Otroci: 1. Aria Pintar, 2. Lina Rojko, 3. Pia Rojko 
- kategorija Ml. mladinci: 1. Klara Kolbezen, 2. Neža Potočnik, 3. Eva Vovčko 
- kategorija Mladinci: 1. Zoja Pavčič, 2. Eva Imenšek, 3. Tija Kocjan 
- kategorija Mlajši člani U25: 1. Andraž Cijan Brkič, 2. Ajda Ušen, 3. Nina Jovović 
- kategorija Člani: 1. Urha Bauman, 2. Patricio Muente, 3. Iza Vele 
- kategorija Amaterji: 1. Lori Modrijan, 2. Vita Sirovina Dvornik, 3. Borut Gajšt 
 

• III. Reprezentanca 
 
V tekmovalni sezoni 2021 se pripravljalni treningi niso izvedli zaradi Covid pravil, ki so omejila 
zbiranje ljudi in izvedbo športnih dogodkov. 
V mlajših kategorijah je bil plan udeležba na CSIO-jih in EP za ml. mladince, juniorje in mlade 
jahače. Od tega smo na koncu zabeležili udeležbo Nike Kumer na EP v kategoriji mladincev in 
Tije Kocjan v kategoriji ml. mladincev.  
V članski kategoriji je bila predvidena udeležba ekipe na tekmovanjih EEF CSIO Gorla Minore 
in EEF CSIO Magna Racino. Zaradi epidemiološke situacije se je na koncu usmerilo v podporo 
individualnih rezultatov in podporo Urhu Baumanu na poti na Evropsko prvenstvo. 
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• IV. Mednarodni rezultati 
Najodmevnejši mednarodni rezultati v sezoni 2021 za člansko kategorijo s plasmani do 12. 
mesta so: 
- 12. mesto Vilamoura CSI3* - Urh Bauman in Larisal (7.2.2021) 
- 1. mesto Vilamoura CSI3* - Urha Bauman in Larisal (14.2.2021) 
- 7.mesto Vilamoura CSI3* - Urh Bauman in Larisal (21.2.2021) 
- 3. mesto Arezzo CSI2* - Urh Bauman in Larisal (18.4.2021) 
- 10. mesto Praga CSI2*W – Urh Bauman in Larisal (2.5.2021)  
- 3. mesto Praga CSIO3* - Urh Bauman in Larisal (8.5.2021) 
- 4. mesto Praga CSIO3* - Urh Bauman in Larisal (9.5.2021) 
- 1. mesto Šamorin CSI2*W – SVETOVNI POKAL – Urh Bauman in Larisal (16.5.2021) 
- 11. mesto Opglabbeek CSI2* - Gaj Riossa in Indigo Blue (5.6.2021) 
- 12. mesto La Baule CSIO5* - Urh Bauman in Larisal (10.6.2021) 
- 1. mesto Szilvasvarad CSI3* - Urh Bauman in Larisal (4.7.2021) 
- 8. mesto Budimpešta CSIO3* - Urh Bauman in Larisal (11.7.2021) 
- 2. mesto Šamorin CSI3* - Urh Bauman in Larisal (23.7.2021) 
- 3. mesto Šamorin CSI3* - Urh Bauman in Larisal (25.7.2021) 
- 4. mesto Babolna CSI2*W – SVETOVNI POKAL – Lidija Grum in Ultra Unica (13.6.2021) 
- 9. mesto Lamprechsthausen CSI2* - Nina Pangeršič in Delissimo de Fremis (26.9.2021) 
- 6. mesto Budimpešta CSI2* - Lidija Grum in Ultra Unica (5.12.2021) 
- 9. mesto Budimpešta CSI2* - Iza Vele in Velebiro Western Boy (4.12.2021) 
- 10. mesto Opglabbeek CSI2* - Gaj Riossa in Hero (4.12.2021) 
- 11. mesto Budimpešta CSI2* - Iza Vele in Velebiro Western Boy (5.12.2021) 
 
Najodmevnejši mednarodni rezultati v sezoni 2021 za kategorijo mlajših članov in U25 s 
plasmani do 5. mesta so: 
- 4. mesto Salzburg CSIU25-A – Nina Pangeršič in Chamberlain (23.1.2021) 
- 2. mesto Lamprechtshausen CSIU25-A – Nina Pangeršič in Delissimo de Fremis (2.5.2021) 
- 5. mesto Olomouc CSIU25-A – Nina Pangeršič in Chamberlain (20.6.2021) 
- 2. mesto Lamprechtshausen CSIU25-A – Nina Pangeršič in Chamberlain (24.9.2021) 
- 3. mesto Lamprechtshausen CSIU25-A – Nina Pangeršič in Chamberlain (26.9.2021) 
- 5. mesto Kronenberg CSI2* - Gaj Riossa in Heidelberg (20.11.2021) 
 
Najodmevnejši mednarodni rezultati v sezoni 2021 za mladinsko kategorijo s plasmani do 
12. mesta so: 
- 4. mesto Babolna CSICh-A – Tija Kocjan in Debsy (13.6.2021) 
 

• V. RAZNO 
Tekmovalna sezona je bila še delno okrnjena zaradi epidemioloških razmer in vladnih 
odlokov zaradi Covida-19. 
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DRESURA – poročilo strokovnega sveta 
 
Strokovni svet je v letu 2021 deloval v sestavi: 
Predsednica Dora Markun in člani: Alenka Fetih, Klemen Turk, Vital Trdan, Barbara Begojev, 
Jana Ivančič, Staša Kosler, Anica Rojec in Ladi Fabris. 
                                                                                

I. Delo strokovnega sveta 
 
Strokovni svet za dresurno jahanje je imel v letu 2021 sedem sestankov od tega  štiri 
korespondenčne seje. Na sestankih smo obravnavali tekočo problematiko. Vsi zapisniki so bili 
sprotno napisani in objavljeni na spletni strani KZS.  
 

II. Tekmovalni del 
 
V letu 2021 smo imeli kljub Covid - 19 razmeram, ki v začetku sezone niso bile najboljše in so 
zahtevale od organizatorjev tekmovanj posebne protokole, tri pokalna tekmovanja v 
organizaciji  KD Piramida, KK Krka, ŠD Titani, tri CDNA tekmovanja v organizaciji KD Marsilea, 
KK Stol in KK Ježa pri Ježu, finale pokala v organizaciji JK Maribor in DP v organizaciji ŠD Titani. 
Imeli smo še tri CDNC tekmovanja v organizaciji KK Strmol, ŠD Titani in KK Gibanje.  
CDI tekmovanje v Lipici je bilo žal tudi v letu 2021 zaradi Covid - 19 razmer odpovedano. 
Vsem organizatorjem dresurnih tekmovanj se zahvaljujemo za dobro organizacijo le teh, kljub 
zahtevnim Covid protokolom. 
 
V lanskem letu smo imeli 14 tekmovalnih dni. Vseh dresurnih nastopov na tekmovanjih je bilo 
541 od tega 7 tujih. Na domačih tekmovanjih je bilo udeleženih 122 dresurnih tekmovalcev in 
2 tuji tekmovalki. Od vseh jahačev, ki so v lanskem letu opravili dresurno licenco se jih je 25 
udeležilo dresurnih tekmovanj. 20 dresurnih tekmovalcev je uspešno nastopilo na Hrvaških 
tekmovanjih, kjer so opravili 85 startov.  
 

III. Reprezentanca 
 
2 tekmovalki  sta nastopili na CDIJ tekmovanju, kjer sta skupaj opravili 5 startov. 
Na CDIJ-ju Šamorin na Slovaškem je uspešno nastopila Ula Kos in zasedla 6. mesto z 
rezultatom 69,000%.  
CDIJ-a Fot na Madžarskem pa se je udeležila Freja Kolenc. 
 
 

VOŽNJA VPREG – Poročilo strokovnega sveta 
 
Sestava: 
Predsednik Bojan Polšak in člani: Rebeka Grabar, Klemen Turk in Miha Tavčar. 
 
I. Delo strokovnega sveta 
SS se je sestal na dveh sestankih. 
 
II. Tekmovalni del 
Izvedeni sta bili le dve tekmi in sicer: 
-KK Krka Grm Novo mesto: pokal Slovenije (5 tekmovalcev) 
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-Konjerejsko društvo Celje: Državno prvenstvo v kategoriji otroci P1 (1 tekmovalec) in člani K2 
(8 tekmovalcev) 
 
III. Reprezentanca, pripravljalni treningi in tekmovanja 
Zaradi množične odpovedi tekmovanj v tujini in specifične situacije sta bila izvedena le dva 
treninga odprta za vse tekmovalce. 
 
IV. Mednarodni rezultati tekmovalcev 
Le Klemen Turk se je udeležil Balkanskega prvenstva v Zagrebu, ki pa po dobremu začetku (3. 
mesto v dresuri) zaradi izključitve v maratonu ni bil med uvrščenimi. 
 
 

DISTANČNO JAHANJE – Poročilo strokovnega sveta 
 
1. Tekmovanja 
Za leto 2021 so bile načrtovane 3 tekme- 2 pokalne tekme in državno prvenstvo. Za 
organizatorja vseh tekem sta interes izrazila KK PIP in KK Endurance klub Pristop. Zanimanja 
drugih klubov, ki sicer imajo tekmovalce v disciplini distančno jahanje in bi tekme lahko 
organizirali, ni bilo. Dve tekmi načrtovani na Dolenjskem sta zaradi znanih vladnih ukrepov 
za zajezitev nalezljivih bolezni ter drugih razlogov, odpadli. V začetku oktobra je bila v 
Ormožu izvedena pokalna, klubska tekma in državno prvenstvo, v organizaciji KK Endurance 
Pristop, z udeležbo 14 tekmovalcev iz Slovenije. Tekma je bila dobro obiskana, organizacija 
vredna vseh pohval.  
 
2. Pripravljalni treningi in tekmovanja, izobraževanja 
Na ormoški tekmi je novo licenco pridobilo 5 jahačev, še eno pripravniško sodniško tekmo 
pa sta odsodila pripravniška kandidata.  
 
3. Mednarodna tekmovanja 
Slovenski tekmovalci so se udeležili vseh nacionalnih tekem na Hrvaškem in jih tudi uspešno 
zaključili, ter tako pridobili kvalifikacije za nadaljnja mednarodna tekmovanja. Udeležencev 
na FEI tekmovanjih v 2021 ni bilo.  
 
4. Razno 
Bera tekem za leto 2021 je sicer zelo skopa. Ker se zanimanje za distančni šport ponovno 
povečuje, pridobljenih je bilo precej novih licenc, pričakujemo večje število tekem na domačih 
tleh v letu 2022.  
V prihajajoče letu se bo SS sicer trudil za dvig zanimanja omenjene športne discipline in višje 
število tekmovalcev. 
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EVENTING – poročilo DT 
 
točka 1: delovanje SS / DT 
Delovno telo za eventing je korespodenčno zasedalo in je pripravilo:  

1. Pravilnik za eventing tekmovanja 

2. Predlog sprememb pravilnika o registraciji tekmovalcev  

3. Predlagali smo vsebino za poznavanje eventinga 

Podali smo številne predloge za razvoj eventinga: 
Priznanje licenc obstoječim tekmovalcem; 
Sistem eventing licenc za vse jahače; 
Ponudili pomoč pri oblikovanju ovir in organiziranju treningov pri vseh zainteresiranih članih 
KZS; 
Osveščanje strokovne javnosti in strokovnega osebja KZS. 
 
točka 2: tekmovanja (št. tekmovanj, št. pokalnih tekem, DP, rezultati pokala SLO in DP) 
Z zasebnimi sredstvi smo organizirali 5 treningov v Ljubljani in na Prestranku.  
Organizirali smo tekmo pri Urhu Baumanu in DP na Prestranku.  
 
točka 3: reprezentanca – pripravljalni treningi in tekmovanja 

Dat. Drž Kraj Iz LJ DOGODEK /ORGANIZATOR 

5/3 SI LJUBLJANA / TRENING 

12/3 SI PRESTRANEK 60 TRENING 

19/3 I PALMANOVA 140 TRENING 

26/3 I MORTEGLIANO 150 TRENING 

1-3/4 A FELDBACH 200 Vse kategorije 

9-10/4 I MORTEGLIANO 150 Vse kategorije 

23/4 SI PRESTRANEK 60 TRENING 

8/5 A Maria Rain 100 TRENING 

13.05 
15.05  

A Maria Rain 
 

100 CCN-A 
TNr 22228 

14.05.  
15.05 

HR ZAGREB 140 HIPODROM 

28/5 SI PRESTRANEK 60 TRENING 

4/6 SI PRESTRANEK  60 TEKMOVANJE 

18/6 SI LJUBLJANA / TRENING 

24.06 
26.06 

A ST, Feldbach 
 

200 CCI2*-S CCI3*-S CCN-A 
TNr 22159 

02.07 
03.07 

A ST, Thal (Grazz) 200 CCN-C NEU CDN-C NEU CSN-C NEU TNr 22375 

07/07  
10/07 

I TAIPANA (UD) 150 CAMPO DI BONIST  

16/7 SI PRESTRANEK 60 DRŽAVNO PRVENSTVO 

23/7 SI PRESTRANEK 60 REZERVNI TERMIN ZA DP 

29.07 
31.07 

A St. Margarethen-Stückler 180 CCN-A 
TNr 22105 

6/8 SI LJUBLJANA  / TRENING 

25/8 28/8 I TAIPANA (UD) 150 CAMPO DI BONIST 

3/9 SI LJUBLJANA  / TRENING 
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Reprezentanca ni oblikovana. 
 

točka 4: mednarodni rezultati tekmovalcev 
Tekmovalna sezona je bila okrnjena zaradi virusa Covid-19. 
 
točka 5: razno 
Strokovno javnost redno osveščamo o sodobnem eventingu, predvsem o novih varnostnih 
standardih, ki so naredili ta šport enega najvarnejših v konjeniškem svetu.  
Menimo, da bi s temi novitetami morali nujno osvestit tudi strokovno javnost KZS, predvsem 
kadre iz SKA. Strokovni kadri SKA, bi naj izobraževali tudi na področju eventinga, vendar v tem 
obziru ne dobijo nobenega znanja. 
 

 

REINING- poročilo strokovnega sveta 
 
V letu 2022 strokovni svet za reining ni imel aktivnosti. 

STATISTIČNI PODATKI 

Splošno: 

Članstvo za leto 2018, 2019, 2020, 2021 

  2018 2019 2020 2021 

Tekmovalni klubi 33 38 36 37 

Netekmovalni klubi 10 7 6 10 

Podporni klubi 11 8 35 56 

Registrirani tekmovalci 642 659 686 714 

Registrirani konji 683 655 611 630 

Seznam vseh članov:  

TEKMOVALNI KLUBI 

Klub Kraj 

Endurance konjeniški klub Pristop Grosuplje 

Jahalni klub Kasco Svečina Zg. Kungota 

Jahalni klub Maribor Kamnica 

Kasaško društvo Piramida Kamnica 

Kobilarna Lipica Sežana 

Konjeniški klub Brdo pri Ihanu Domžale 

Konjeniški klub Celje Škofja vas 

Konjeniški klub Gibanje Ljubljana-Šmartno 

11/09  
11/09 

I MORTEGLIANO (UD) 150  

17/9 SI LJUBLJANA  / TRENING 

1.10 2.10 HR ZAGREB 140 HIPODROM  odprto DP Hr. 
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Konjeniški klub Grad Prestranek Prestranek 

Konjeniški klub Ježa pri Ježu Radomlje 

Konjeniški klub Karlo - Maribor Maribor 

Konjeniški klub Komenda Komenda 

Konjeniški klub Kras Sežana Sežana 

Konjeniški klub Krka Grm Novo Mesto Novo mesto 

Konjeniški klub Medljan Izola 

Konjeniški klub Obala Škofije 

Konjeniški klub PIP Ljubljana 

Konjeniški klub Posestvo Ugar Ribnica 

Konjeniški klub PR` KRAL Brezje 

Konjeniški klub Slovenj Gradec Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Konjeniški klub Stol Žirovnica 

Konjeniški klub Stožice Ljubljana Ljubljana 

Konjeniški klub Strmol Rogatec 

Konjeniški klub SUPRINN Šentjur pri Celju 

Konjeniški klub Ugar Ribnica 

Konjeniški klub Urh Bauman Maribor 

Konjeniški klub Velebiro Maribor 

Konjeniški klub Velenje Velenje 

Konjeniško društvo Marsilea Dornava 

Konjeniško društvo Pesnica Pesnica 

Konjerejsko društvo Celje Celje 

Posestvo Jurečič Ljubljana 

Slovensko združenje quarter konjev SIQHA Kamna Gorica 

Športno društvo Hiša konj Pesnica 

Športno društvo Konjeniški center Celje Celje 

Športno društvo Titani Ljubljana Ljubljana 

Zgodbe o konjih – Storie di cavalli Sežana 

Konjeniško društvo Caballus Ločica ob Savinji 

NETEKMOVALNI KLUBI 

Klub Kraj 

Konjeniški klub Krumperk Dob 

Konjeniški klub Posestvo Plana Pivka 

Konjeniški klub Višnja vas Vojnik 

Konjeniški klub Vrtnica Nova Gorica Šempas 

Konjeniško društvo Blagovna Šentjur 

Zavod Nazaj na konja Cirkovce 

Konjeniški klub Giovanni Grosuplje 

Konjeniški center Amay Žalec 

KC Kamnica Maribor Kamnica pri Mariboru 
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PODPORNI ČLANI 

Klub Kraj 

Celesta d.o.o. Celje 

Društvo ljubiteljev konj Sava Lj-Šmartno 

Društvo rejcev islandskih konj Slovenije-DRIKS Ljubljana 

Ekoturizem Hudičevec Emilian Simčič s.p. Hruševje 

Emles d.o.o. Slovenska Bistrica 

EOHIPPUS d.o.o. Borovnica 

Gregor Ušen d.d.n.k. Šempeter v Savinj. dol. 

Jože Stariha-dop.dejavnost na kmetiji Črnomelj 

Kmetija Smolej-Uric Jesenice 

Kobilarna Hosta- Andrej Hosta nos.dop.dej. na kmet Šentjernej 

Konjeniški center Logar, Darja Nunar s.p. Vodice 

Konjeniški klub L&L Slovenj Gradec 

Konjeniški klub BONI Slovenska Bistrica Zgornja Ložnica 

Konjeniški klub Doly Lj-Dobrunje 

Konjeniški klub Gmajna Raka 

Konjeniški klub Jezero Ptuj 

Konjeniški klub Postojna Prestranek 

Konjeniški klub Ranč Pelance Tolmin 

Konjeniški klub Trnovo Ljubljana 

Konjeniško društvo Casper Pesnica pri Mariboru 

Konjeniško društvo Ranč Seleren Ljubljana 

Konjeniško društvo Trbovlje Trbovlje 

Konjeniško društvo Veter Kranj 

MATEJ Center konjeniških dejavnosti d.o.o. Ljubljana 

Petra Nikolić - dop. dejavnost na kmetiji Zagorje ob Savi 

Ranč Sitar Lesce 

RIC Dvorec Rakičan Murska Sobota 

Sever, konji, turizem in prosti čas d.o.o. Idrija 

Športno društvo jahalni center Podvin Radovljica 

Turistična kmetija Zevnik- Anton Zevnik nos.dop.de Brežice 

Zavod 16 podkvic Litija 

Zavod Villa Artemida Mirna Peč 

Irena Gubina s.p.  Novo mesto 

Jahalni klub Rožnik Ljubljana 

Konjeniški klub Cavallo Ig 

Mateja Konečnik s.p.  Dravograd 

Equus magnus d.o.o. Ljubljana 

Kmetija Matija, Eva Rotar nos.dop.dej. na kmetiji Lj-Šmartno 

Palomino d.o.o. Zgornje Gorje 

Konjeniški klub Histria PRE Pobegi 

Konjeniški klub Vranje - Sevnica Sevnica 

Društvo za aktivnosti in terapijo s pomočjo konja Pesniški 
Dvor-Happy farm 

Pesnica pri Mariboru 

Konjeniški center Lava Medvode 

Žarko Kariž s.p. Divača 

Konjeniški center Koni Ravne na Koroškem 

Poslovne storitve in konjeništvo, Urška Jurca s.p. Ljubljana 
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Horses Slovenia by Blaž Mejač, Blaž Mejač s.p. Medvode 

Konjičkova dežela, šola jahanja, Urša Svetina s.p. Jesenica 

Domačija Lušina, Agata Struna Lušina, dop. dej. na kmetiji Škofja Loka 

Konjeniško društvo Ranč Prebil Šentvid pri Stični 

Konjeniško društvo AMON TIM Šmarje pri Jelšah 

Anton Urbas, dop. dej. na kmetiji Rakek 

AGROMOBIL, Mitja Drobež s.p. Čemšenik 

Jahalni center kmetija Janhar Smlednik 

Zavedno delo s konji, Živa Logar s.p. Šentvid pri Stični 

 
STATISTIKA PO DISCIPLINAH 
 

PRESKAKOVANJE OVIR 2018 2019 2020 2021 

Število registriranih tekmovalcev, z licenco za 
disciplino 

  509 527 546 660 

Število registriranih tekmovalcev, ki so  nastopili 
na tekmovanju 

doma 324 324 306 350 

  v tujini domače t. 109 142 114 127 

  
v tujini 

mednarodno t. 
54 44 25 25 

Število registriranih konjev, ki so  nastopili na 
tekmovanju 

doma 426 400 340 444 

  v tujini domače t. 154 202 140 267 

  
v tujini 

mednarodno t. 
92 77 45 88 

Število tekmovalnih dni   34 27 17 23 

Število štartov doma   4786 4831 3443 4619 

Število štartov v tujini   1926 2417 1318 2923 

 

DRESURA 2018 2019 2020 2021 

Število registriranih tekmovalcev, z licenco za 
disciplino 

  302 330 335 376 

Število registriranih tekmovalcev, ki so  nastopili 
na tekmovanju 

doma 160 149 125 121 

  v tujini domače t. 14 13 6 27 

  
v tujini 

mednarodno t. 
2 14 8 2 

Število registriranih konjev, ki so  nastopili na 
tekmovanju 

doma 161 149 125 132 

  v tujini domače t. 14 13 6 29 

  
v tujini 

mednarodno t. 
2 14 8 2 

Število tekmovalnih dni   28 23 15 14 

Število štartov doma   996 674 637 534 

Število štartov v tujini   66 98 45 90 
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RAČUNOVODSKE USMERITVE 
 

1. Zveza je bila ustanovljena za namene opravljanja nepridobitne športne dejavnosti v 

vezi delovanja in povezovanja klubov z njihovimi člani in konji. Posledično pa opravlja 

tudi dejavnosti, povezane z registracijo tekmovalcev, konjev, izobraževanja in priprave 

tiskovin za licenco JAHAČ 1 in JAHAČ 2. 

2. Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, na programu 

BIROKRAT pri zunanjem računovodstvu TIGRUS d.o.o. 

3. Upošteva SRS 2016 (SRS 33, SRS 1-17), ZGD-1 in druge sprejete zakone, pravilnike in 

akte. 

4. Osnovna sredstva se vodijo po modelu nabavne oziroma izvirne vrednosti. 

5. Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega odpisa. 

6. Kratkoročne terjatve imajo rok dospelosti do 1 leta, pretežni del so terjatve do kupcev, 

ostalo pa so terjatve do države za vstopni ddv. 

7. Kratkoročne terjatve do funacije so iz preteklih obdobij v višini 3.200 eur in terjatve do 

IV.S. d.o.o. v višini 3.137,63 eur smo odpisali in oblikovali prevrednotovalne odhodke. 

8. Posamezne terjatve, ki so starejše od 365 dni, KZS slabi ob koncu poslovnega leta – 

oblikovanje prevrednotovalnih odhodkov. 

9. Kratkoročne obveznosti imajo rok dospelosti krajši od 1 leta. Družba izkazuje 

obveznosti do dobaviteljev in članov za povračila stroškov ter iz naslova obveznosti  za 

decembrsko plačo, saj ima KZS zaposleno eno delavko za krajši delovni čas. 

10. Oblikovali smo tudi odložene prihodke v višini 4.950,15 eur in sicer iz naslova 

neizvedenega seminarja v decembru. Zaradi covidnih razmer se je seminar prestavil v 

januar 2022. 

11. Dolgoročnih poslovnih obveznosti  prav tako KZS nima. 

12. KZS nima nobenih dolgoročnih obveznosti, ki bi bile zavarovane s stvarnim jamstvom. 

13. Ustvarjeni presežek prihodkov zvišuje vrednost društvenega kapitala, ki je sestavljen 

iz ustanovne vloge in presežka prihodkov iz preteklih obdobij. 

14. Poslovni izid, izračunan na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči 

kapitala, se ob upoštevanju letne inflacije ne bi bistveno spremenil. 

15. Za sestavitev podatkov o pridobitni in nepridobitni dejavnosti se kot sodilo za 

razmejevanje upošteva razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne 

dejavnosti , in prihodki, doseženimi z vso dejavnostjo. Za leto 2021 je delež 

nepridobitne v višini 53,48%. 

16. Za določitev vrednosti odbitnega ddv smo vzeli vrednost obdavčljivega prometa v 

primerjavi s celotnim poslovnim prometom (brez oproščenega prometa) in dobili novo 

odbitno vrednost 73%. Poračun se bo izvedel v prvi oddaji ddv v letu 2022 (1.triada). 
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POJASNILA K IZKAZOM 2021 – FINANČNO POROČILO 

PRIHODKI – 203.661,56 

1. Prihodki iz prodaja tiskovin JAHAČ 1,2 –                                    43.157,14 eur 

2. Prihodki od licenc, registracije konjev in tekmovalcev –         52.034,59 eur 

3. Prihodki od izobraževanja –                                                          46.166,29 eur 

4. Prihodki od sponzorstva –                                                                4.800,00 eur 

5. Prihodki od članarin –                                                                      15.961,00 eur 

6. Prihodki od dotacije Ministrstva –                                                 19.033,00 eur 

7. Prihodki od dotacije Fundacije –                                                     16.576,16 eur 

8. Prihodki od pogodbenih kazni -                                                        2.860,80 eur 

9. Prihodki  iz naslova obresti, tečajnih razlik -                                     343,75 eur 

10. Prihodki iz donacij fizičnih in pravnih oseb                                     2.102,19 eur 

11. Prihodki iz naslova prodaje reklamnega blaga                                   626,46 eur 

12. Ostali prihodki iz naslova izravnav –                                                        0,18 eur 

 

ODHODKI 5.833,90 eur 

1. Prevrednotovalni odhodki zaradi odpisov  -                                        5.833,90 eur 

 

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV TER AMORTIZACIJE – 146.293,11 eur 

1. AMORTIZACIJA –                                                                                      1.355,71 eur  

2. MATERIALNI – 19.364,33 eur 

- Oprema za jahanje –                                                                        3.634,79  eur 

- Stroški za diplome, kolajne, medalje, potne liste, tiskovine -  12.009,00 eur 

- Ostali pisarniški in potrošni -                                                           3.720,54 eur 

3. STORITVE – 98.512,79 eur 

- Stroški storitev delovanja SKA -                                                    8.753,01 eur 

- Stroški vzdrževanja -                                                                       3.651,38 eur 

- Stroški najemnin -         7.966,90 eur 

- Stroški zaposlenih-izobraževanja, dnevnice, kilometrine          2.845,01 eur 

- Stroški plačilnega prometa -          760,13 eur 

- Stroški zdravstvenih, veterinarskih storitev -      4.130,75 eur 

- Stroški informatike, računovodskih storitev, intelek.                32.239,03eur 

- Stroški reklame, reprezentance, program Na konju       6.720,82 eur 

- Stroški ostalo (članarine, študentske storitve, telefoni, takse, 

Komunal. storitve, inštrukcije, pomoč pri organ.tekmovanj)-   31.445,76 eur 

4. STROŠKI PLAČ –                                                                                          4.154,88 eur 

5. STROŠKI povračila stroškov DRUGIM KLUBOM -                                22.905,40 EUR 

USTVARJENI PRESEŽEK PRIHODKOV  v višini 51.534,55 EUR POVEČUJE VREDNOST DRUŠTVENEGA 

SKLADA 

 

 



23 

 

PRIMERJAVA POSLOVANJA V TEKOČEM LETU 2021 S PRETEKLIM LETOM 2020 

Kljub posledicam COVID epidemije se je poslovanje KZS izboljšalo, kar se odraža v presežku 

prihodkov nad odhodki. 

 
 

 
 

Podatki so prikazani v EUR brez centov. 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju znašajo 203.661,56 €, skupni odhodki pa 152.127,01 

€. Potrebno bo plačilo davka od dohodka, saj znaša presežek prihodkov nad odhodki znaša 

51.534,55€, ki pa je v davčnem obračunu zaradi upoštevanja prenesene izgube in investicijskih 

olajšav manjši. 

P r i h o d k i 
 
Tabela: pregled prihodkov po vrstah 

 

 leto 2020 leto 2021 Indeks 
Članarina in prispevki 18.065 15.961 0,88 
Prihodki iz fundacije 9.544 16.576 1,73 
Prihodki iz ministrstva 17.319 19.033 1,10 
Prihodki iz tujine 240 - 0,00 
Prihodki od donacij 1.031 2.102 2,04 
Prihodki od licenc, registr. tekmovalcev 34.893 35.719 1,02 
Prihodki od kotizacij, izobraževanj 19.139 46.166 2,41 
Prihodki od registracije konj 16.269 16.316 1,00 
Prihodki od sponzoriranja 4.500 4.800 1,06 
Prihodki od prodaje publikacij 27.318 43.157 1,58 
Prihodki od kazni in odškodnin 280 2.861           10,22 
Prihodki COVID povračil 4060 - 0 
Finančni prihodki 290 344 1,19 

 
  Prevrednotovalni in ostali prih. 750 626 0,83 

 
 

Skupaj prihodki 153.698 203.661 1,325 

 

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki: 

- lastni prihodki od licenc, kotizacij, registracij, sponzorstva in ostale prodaje znašajo 73% 

prihodkov 

- prihodki iz ministrstva znašajo 9,35% vseh prihodkov, od fundacije 8,14% 

- prihodki od članarin 7,84% prihodkov 

- iz ostalih dejavnosti 1,67% vseh prihodkov 

 
 
 
 
 
 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1.2021 DO 31.12.2021 
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O d h o d k i 
 
Tabela: Pregled odhodkov po vrstah 

 

 leto 2020 leto 2021      Indeks 

Stroški porabljenega materiala 23.229 19.364 0,83 
Stroški storitev 103.313 94.762 0,92 
Stroški dela 15.763 4.155 0,26 
Dotacije klubom 18.417 22.905 1,24 
Drugi odhodki (registracije, štartnine, članarine) 15.519 3.751 0,24 
Odpisi vrednosti, amortizacija 503 1.356 2,7 
Finančni odhodki 0 0 0 
Prevrednotovalni odhodki, odpisi 560 5.834 10,42 
Odhodki skupaj 177.304 152.127 0,86 

 

Podrobnejši pregled odhodkov in prihodkov je razviden iz analitičnega izpisa. 

 

 

Priprava poročila:       Predsednica KZS: Polona Rifelj 

Brina Sanda, tehnična sekretarka   

Rok Vadnjal, generalni sekretar 

 

Priprava finančnega dela: Martina Bobnar, računovodkinja 

 

     


