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KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
 
Konjeniška zveza Slovenije, v nadaljevanju KZS je strokovna športna organizacija, ki 
združuje konjeniške klube, društva in rejska združenja ter turistične kmetije s konjeniško 
dejavnostjo. 
 
Vsem nam je skupno eno, to so konji, pa naj bo to ljubiteljsko ali profesionalno. Z 
razvojem športa se je razvijala tudi zveza, za katero so vzponi in padci, dejstvo pa je, da 
smo tu zaradi tekmovalcev in konjev. Zavedati se moramo svojega poslanstva, krovne 
organizacije, ki bo stala ob strani in nudila strokovno pomoč svojim članom. Tu smo 
zbrani zaradi enega samega cilja, nuditi članom zveze in njihovim tekmovalcem, tako 
profesionalnim kot amaterjem kar najbolše pogoje za razvoj in s tem, najboljše možnosti 
za nastopanje tako na domači kot mednarodni ravni. 
 
Nadaljni razvoj konjeništva, ki bo sledil svetovnim smernicam bomo lahko dosegli le s 
skupnim sodelovanjem. Konj je pomemben del slovenske tradicije, ki je z industralizacijo 
pridobil povsem nov pomen, postal je človekov sopotnik. Le z odgovornim delom in 
spoštovanjem tradicije, katere največji steber predstavlja Kobilarna Lipica, si bomo lahko 
zagotovili uspešno prihodnost in prepoznavnost. Za doseganje skupnega cilja moramo 
vključevati posameznike z različnih področij in znanj. Konjeništvo je skupinski in ne 
individualen šport. Za doseganje športnih uspehov je ključnega pomena razvita 
infrastruktura, ki omogoča kvalitetno delo pod vodstvom strokovno usposobljenega 
kadra. 
Vse se začne z rojstvom konja, zato je v prihodnje potrebno okrepiti vezi z rejci in lastniki 
konj. Potrebno se je zavedati, da je v skupnem interesu, da se lastnikom konj omogoči 
sodelovanje s klubi in tekmovalci. Ne smemo pozabiti na vlogo veterinarskih služb, ki 
skrbijo, tako za zdravstveno oskrbo konj, kot za nadzor nad zdravstvenim stanjem konj 
in preprečevanja širjenja bolezni. 
 
Vsem nam je skupen cilj razvoj konjeništva, za kar pa je potrebno sodelovanje in 
profesionalno delo po mednarodnih standardnih krovne organicacije FEI. 
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Poslanstvo Konjeniške zveze Slovenije 
 
Poglavitno poslanstvo KZS je pospeševanje stalnega razvoja konjeništva na nacionalni ravni 
in skrb za razvoj in popularizacijo konjeniškega športa in sicer v treh olimpijskih disciplinah:  

- v preskakovanju zaprek,  
- v dresurnem jahanju, 
- eventingu, ki sodi med najstarejšo olimpijsko disciplino v konjeništvu  

ter ostalih disciplinah:  
- vožnji vpreg,  
- endurance-u, 
- reiningu. 

 
KZS  skrbi za spoštovanje in podpiranje idealov in načel jahanja, hkrati pa razvija pogoje, ki 
poudarjajo privlačnost za sodelujoče in za gledalce. 
 
Vse od ustanovitve KZS se ta ukvarja s skrbjo za dobrobit konja. Sprejela je tudi FEI pravila 
obnašanja (Code of Conduct), katerih uvodni stavek se glasi: »V vseh konjeniških športih je 
treba dobrobit konja šteti kot najbolj pomembno.«  
 
Poglavitne vrednote Konjeniške zveze Slovenije 
 

• Pogum, delo, odrekanje, disciplina - povezanost s konjem. 
Konjeniški šport združuje vrednote, ki so skupne vsem športnim panogam: pogum, delo, 
odrekanje in disciplina. Vendar pa je konjeniški šport edini, ki združuje dva športnika – 
konja in jahača, katerega uspeh je odvisen od zaupnosti in spoštovanja, ki se je zgradilo med 
obema. 
 

• Enakopravnost moških in žensk. 
Konjeniški šport je eden redkih športov, v katerih se moški in ženske merijo enakovredno, 
pod istimi pogoji, do olimpijske ravni in vključno z njo. 
 

• Najpomembnejša je dobrobit konja. 
Vse od ustanovitve KZS se ta ukvarja s skrbjo za dobrobit konja. Leta 1991 je sprejela Pravila  
obnašanja, katerih uvodni stavek se glasi: »V vseh konjeniških športih je treba dobrobit konja 
šteti kot najbolj pomembno.« 
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• Odnos do okolja - šport, ki je povezan z naravo. 

Konjeniški šport je očitno povezan z naravo, saj je edina olimpijska disciplina, v katero je 
vključena žival, hkrati pa se večinoma odvija na podeželju. KZS izraža velik interes za 
varovanje okolja in je ena od prvih  športnih organizacij, ki je skupaj z Mednarodno 
konjeniško organizacijo FEI sprejela Pravila obnašanja do okolja. 
 

• Družbena odgovornost. 
KZS je športna organizacija, ki si prizadeva opaziti družbene in okoljske  potrebe ne le na 
področju  konjeništva, temveč  tudi  pri vključevanju vrednot, ki so povezana z 
izpolnjevanjem širšega družbenega poslanstva. 
 
POVEZOVANJE 
 
Zastavljene cilje je mogoče doseči le z sodelovanjem. Prizadevali si bomo za krepitev 
sodelovanja s člani in med člani KZS in zunanjimi partnerji. 
KZS mora predstavljati vezni člen med njenimi člani in institucijami, ki so ključne za 
delovanje in razvoj konjeništva. 

Fakulteta za šport 
 
Fakulteta za šport je glavna izobraževalna in znanstvena ustanova na področju športa. S 
svojim bogatim znanjem na področju športnega treniranja, psihologije športa, medicine 
športa, organizacije v športu in same didaktike, bi lahko bistveno pripomogla k 
nadaljnemu razvoju konjeniškega športa, predvsem s predajanjem znanja bodočim in 
odstoječim delavcem v konjeniškem športu. Vzpostaviti je potrebno zavedanje, da ima 
pedagogika pomembno vlogo pri uspešnem predajanju znanja na nove tekmovalce. Le s 
strokovno podkovanim kadrom bomo lahko vzgojili bodoče rodove uspešnih 
tekmovalcev. 

Fakulteta za veterino 

 

Fakulteta za veterino, v nadaljevanju VF, je vodilna znanstveno izobraževalna ustanova 
na področju zdravljenja živali. Kot taka ima ključno vlogo pri šolanju in nadalnjem 
strokovnem izobraževanju kadra. V okviru VF delujeta Klinika za reprodukcijo in konje, 
ki deluje na področju preventivnega zdravstvenega varstva, diagnostike in zdravljenja 
bolezni ter kirurških posegov. Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, izvaja 
strokovne naloge, potrebne za izvajanje predpisanih rejskih programov za posamezne 
pasme konj. V ta namen vodi tudi rodovniške knjige (Fakulteta za veterino 2015). 
Prizadevali si bomo za vzajemno sodelovanje, predajo znanja in delovanje v dobrobit 
konj. 
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Inštuktorji, učitelji in trenerji 

 
So strokovni kadri, ki se izobražujejo v okviru Konjeniške akademije pod okriljem KZS in 
so ključnega pomena za predajo znanja bodočim konjenikom, netekmovalcem in 
tekmovalcem v konjeniškem športu. Prizadevati si moramo za najvišjo strokovno 
usposobljenost strokovnih kadrov, katerim se omogoča pridobivanje novih znanj in 
izobraževanje tako doma kot v tujini. Ključno je vzpostaviti delujoč model usposabljanja, 
ki bo strokovnim kadrom omogočil uspešno predajo znanja. 

Tuji strokovnjaki 
 

V okviru finančnih zmožnosti si bomo na KZS prizadevali organizirati seminarje, tako za 
strokovne kadre, kot člane KZS in njihove člane, pod vodstvom tujih priznanih  
strokovnjakov. Če želimo napredovati in držati korak s trendi v mednarodnem  
konjeništvu je ključno sodelovanje s tujimi strokovnjaki. 

Rejci in lastniki konj 
 

KZS si bo po vzoru FEI Jumping owner`s club prizadevala za vzpostavitev sodelovanja 
med KZS, lastniki konj, člani KZS in samimi tekmovalci. V interesu vseh strani je, da 
pride do plodnega sodelovanja, med lastniki konj in tekmovalci, saj se s tem omogoči 
razvoj konjem in tekmovalcem, ter potencialni prodor na mednarodni nivo. Dolgoročna 
vizija je, da bi vzpostavili register lastnikov tekmovalnih konj, jih med seboj povezali in 
olajšali sodelovanje z ostalimi člani. V tej smeri bo potrebno tudi razmišljati o širitvi 
bodočih polnopravnih članov KZS, kateri bodo tudi lastniki konj.  

Sodniki in ostali strokovni kader 

 

Imajo ključno vlogo kot strokovni delavci na področju preskakovanja ovir, dresurnega 
jahanja, vožnje vpreg in endurance. Cilj KZS je imeti kar se da strokovno usposobljen 
kader, saj so prav oni tisti, ki se vsakodnevno na tekmovanjih srečujejo s konji in 
njihovimi lastniki ter tekmovalci. Ključno je, da se zavedajo svojega pomena, delovati v 
dobrobit konj. Prizadevali si bomo, da bo delo sodnikov in ostalega strokovnega kadra 
pod okriljem KZS temeljilo na sledečih vrednotah: 

- poštenost 
- strokovnost 
- nepristranskost 

Prizadevali si bomo sodnikom in ostalemu strokovnemu kadru nuditi strokovna 
izobraževanja, tako doma kot v tujini. Le s pomočjo znanja bomo omogočili strokovnim 
sodelavcem prodor v mednarodni prostor, kar je v našem skupnem interesu.  
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Organizatorji 

 
Organizatorji konjeniških dogodkov imajo ključno vlogo tako pri popularizaciji športa, 
kot dvigu kvalitete. KZS se bo osredotočila na organizatorje športnih dogodkov. Ključno 
je, da KZS postavi pravila tako z vidika kakovosti in zahtevnosti samih tekem, kot zahtev 
za organizacijo tekem kjer morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za jahače in konje. 
Pomembna je vzpostavitev partnerskega odnosa med KZS in organizatorji športnih 
dogodkov, kjer mora imeti KZS poleg normativne vloge tudi vlogo soorganizatorja. S 
tem se zagotovi določen nivo tekmovanja in možnost sofinanciranja s strani KZS v 
okviru njenih finančnih zmožnosti, dolgoročno pa to pomeni možnost trženja in 
pridobivanja potencialnih sponzorjev dogodkov.  
 
Pomemben del konjeniškega športa predstavljajo tudi sledeči deležniki: 
 
- gledalci, le s populizacijo športa, ki bo zanimiv širši javnosti bo moč pritegniti  večje 
število gledalcev in s tem večje zanimanje sponzorjev. 
- upravljalci konjeniške infrastrukture, KZS si bo v okviru svojih finančnih zmožnosti 
prizadevala svojim članom omogočiti pridobitev in vzdrževanje potrebne infrastrukture 
za delovanje. 
- kovači, v interesu vseh članov KZS je strokovna usposobljenost in zadostno število 
kovačev, zato si bomo prizadevali za vzpostavitev sodelovanja s slednjimi in se 
pogovorili o možnostih dolgoročnega sodelovanja 
- gospodarstvo, KZS, kot krovni organ si bo prizadeval za vzpostavitev in oblikovanje 
sodelovanja z gospodarskimi subjekti. Temu je potrebno nameniti veliko pozornost, 
predvsem razvoju modela in sami predstavitvi možnosti vzajemnega sodelovanja 
 
 
STRATEGIJA 
 
Cilj KZS je razviti vzdržno in dolgotrajno konjeniško strategijo, ki temelji na dvigu 
ekonomske vrednosti konjeništva, izboljšanju dobrobiti in oskrbe konj.  Razvoj 
konjeništva mora temeljiti na dolgoletni tradiciji, ki bo v bodoče bogatila tako športno 
kot kulturno dobrobit naroda. KZS predstavlja združevalni člen konjeniške industrije, ki 
se razvija nacionalno in s pomočjo svojih članov regionalno. 
Temelji naše strategije predstavljajo: 
- prepoznavnost konjeniškega športa, s ciljem pritegniti k sodelovanju kar največje 
število akterjev, ljubiteljev, tekmovalcev, lastnikov konj in rejcev, 
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- dolgoročno sodelovanje z gospodarskimi subjekti, ki bodo v konjeništvu prepoznali 
inovativno proložnost (gre za vzajemni odnos, ki bo uspešen le ob obojestranskem 
sodelovanju), 
- konstantna krepitev odnosov z institucionalnimi partnerji in prizadevanje za 
vzpostavitev razvojinih 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 nadaljni razvoj),  
- strokoven program treniranja, tekmovalcem nuditi kvalitetne pogoje tako za treninge 
kot strokovno usposobljen kader; 
- dolgoročni program za razvoj jahačev in konj. 
 
Ključno za uspešno delovanje KZS in njenih članov je povezovanje in delovanje v 
dobrobit konj in pri tem vključevati tudi ostale ključne deležnike. 
 
 
ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

• Disciplina preskakovanje ovir 
 
Tekmovalni sistem v preskakovanju  ovir na ravni KZS zajema naslednja tekmovanja: 

- POKAL SLOVENIJE,  6-8 tekem in finalno tekmovanje (Finale pokala Slovenije)- 
tridnevni turnirji, 

- DRŽAVNO PRVENSTVO za člane, mlajše člane, mladince, mlajše mladince - 
štiridnevni turnir, 
V letu 2016 se bo na državnem prvenstvu v preskakovanju ovir  nadaljevalo z 
vključevanjem kategorije amaterjev. S tem smo v preteklih letih povečali udeležbo na 
pokalnih tekmovanjih in državnem prvenstvu ter omogočili udeležbo tudi jahačem, 
ki se s preskakovanjem ovir ne ukvarjajo profesionalno 

- DRŽAVNO PRVENSTVO za mlade konje (5, 6 in 7 letne konje) 
- TURNIRJI NIŽJEGA NIVOJA po predpisih Strokovnega sveta KZS za 

preskakovanje,   kategorije CSN* in CSNC  
 
Organizacija MEDNARODNIH TURNIRJEV v Sloveniji po pravilih FEI (Mednarodne 
konjeniške zveze): 

- FEI CSIO***W »tekma za Nation's Cup«,  
- FEI CSI** Mednarodni turnir v notranji areni, 
- CSI**W »Svetovni pokal v preskakovanju ovir« v notranji areni. 
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Udeležba državnih reprezentantov vseh kategorij in drugih tekmovalcev na mednarodnih 
turnirjih: 

- Evropsko prvenstvo za mlajše mladince, mladince in mlade jahače, 
- CSI, CSI-W,CSI-O in drugih mednarodnih turnirjih, 
- Nacionalnih turnirjih v tujini  

 

• Disciplina dresurno jahanje 
 
Tekmovalni sistem v dresurnem jahanju na ravni KZS zajema naslednja tekmovanja: 
 

- POKAL SLOVENIJE,  3-6 tekem in finalno tekmovanje (Finale pokala Slovenije), 
- DRŽAVNO PRVENSTVO za vse kategorije,  
- DRŽAVNO PRVENSTVO za mlade konje (4, 5, 6 in 7 letne konje) 

 
Organizacija MEDNARODNIH TURNIRJEV v Sloveniji po pravilih FEI (Mednarodne 
konjeniške zveze): 
 

- FEI CDI***W  Svetovni pokal v dresurnem jahanju, 
 
Udeležba državnih reprezentantov in drugih tekmovalcev na mednarodnih turnirjih: 
 

- Evropskem prvenstvu za mladince, 
- CDI turnirjih v tujini, 
- Nacionalnih turnirjih v tujini, 
- Turnirjih Alpe Adria Dressage Trophy 

  

• Disciplina eventing 
 
Podpora pri organizaciji mednarodnega turnirja: 
 

- ALPE ADRIA Eventing Cup 
 
Udeležba tekmovalcev na turnirjih Alpe Adria Eventing Cup. 
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• Disciplina endurance - vzdržljivostno jahanje 
 
Tekmovalni sistem discipline endurance zajema naslednja tekmovanja: 
 

- POKALNE TEKME, 4 za vse kategorije, za Pokal Slovenije,  
- FINALE POKALA SLOVENIJE za vse kategorije, 
- DRŽAVNO PRVENSTVO za vse kategorije. 

 
Organizacija MEDNARODNIH TURNIRJEV v Sloveniji 
 

- EnduranceThrophy Four nations 
 
Udeležba tekmovalcev na mednarodnih turnirjih: 
 

- Nacionalni turnirji v tujini, 
- FEI mednarodni turnirji, 
- Balkansko prvenstvo. 

 
• Disciplina vožnja vpreg 

 
Tekmovanja v vožnji vpreg na ravni KZS zajema naslednja tekmovanja: 
 

- POKALNE TEKME, 5 za Pokal Slovenije, 
- DRŽAVNO PRVENSTVO 

 
Organizacija MEDNARODNIH TURNIRJEV v Sloveniji: 
 

- CAI-A Mednarodni turnir v vožnji vpreg 
 
Udeležba državnih reprezentantov in drugih tekmovalcev na mednarodnih turnirjih: 
 

- Mednarodni in Nacionalni turnirji v tujini. 
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VRHUNSKI ŠPORT /PROGRAMI POSAMEZNIH DISCIPLIN 
 
Programi posameznih disciplin za leto 2016 so usmerjeni k ustvarjanju čim boljših pogojev 
za razvoj in napredek vrhunskega športa in so nadaljevanje strategij programov iz leta 2015. 
V pripravi so kratkoročne strategije, ki bodo vodilo za doseganje posameznih ciljev po 
opredeljenih prioritetah za vsako disciplino posebej. 
 
Širjenje konjeniškega športnega duha in povezanosti med športnikom in živaljo je 
poglaviten cilj vseh disciplin v letu 2016. Seveda pa vsaka disciplina zase zahteva še 
dodaten, podroben program. 
 
V letu 2016 delo Slovenske Konjeniške Akademije zajema naslednje: 
 

• Postavitev sistema mentorstva in ustanovitev mentorske vrste za potrebe 
izobraževanja kadra. 

• Posodobitev programov usposabljanja (novi programi – western, hipoterapija). 
• Priprava in posodobitev pravilnikov, vezanih na izobraževanje. 
• Priprava in izvedba licenčnih seminarjev za leto 2017. 
• Razpis in izvedba programov usposabljanja za nazive inštruktor jahanja – asistent, 

inštruktor western jahanja – asistent in učitelj jahanja. 
• Razpis in izvedba usposabljanja novih kadrov. 
• Priprava in izvedba projekta Ocenjevanje jahalnih šol in konjeniških centrov. 
• Priprava programov za spodbujanje množičnosti športa na osnovnem nivoju 

(otroci, mladina, prosti čas). 
• Sodelovanje v razpisih za pridobivanje sredstev v namene izobraževanja . 

 
Strokovni svet za disciplino preskakovanje ovir je izpostavil naslednje cilje: 
 

• Razvoj tekem na državnem nivoju. Zagotovitev profesionalne, strokovne in 
kakovostne ekipe postavljačev, s čimer se nadgradi nivo tekmovanj za Pokal 
Slovenije. Podaljšati je potrebno zimsko sezono in organizirati tekmovanja v notranjih 
jahališčih 

• Podpora in promocija članske reprezentance. Ekipi je potrebno omogočiti nastop na 
tekmovanjih višjega nivoja, s čimer bo Konjeniška zveza Slovenije prišla do potrebnih 
kategorizacij. 

• Ponovna vzpostavitev mlajših ekip. Aktivno je potrebno ozaveščati starše in 
spodbujati udeležbo mlajših ekip na mednarodnih tekmovanjih saj s tem pridobivajo 
izkušnje in posledično dosegajo boljše rezultate. 
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• Popularizacija – višja ozaveščenost o disciplini preskakovanje ovir. Komunicirati je 

potrebno s širšo javnostjo o tekmovanjih in dosežkih. Potrebno je dvigniti obisk na 
tekmovanjih in okrepiti interes javnosti. Na tekmovanjih je potrebno pripraviti 
otroške delavnice in tekmovanja za otroke. 

 
Prednostne naloge discipline za dresurno jahanje v letu 2016 so: 
 

• Treningi dresurnih jahačev. 
• Razvoj tekmovalnega športa in treningi s tujimi trenerji. 
• Vzpodbuda in pomoč organizatorjem. 
• Podpora otrok, mladincev in mladih jahačev. 
• Popularizacija dresurnega jahanja. 
• Prepoznavnost na mednarodnih tekmovanjih. 

 
Pri disciplini vožnje vpreg si želimo ohraniti kvaliteto naših tekmovalcev in šport 
popularizirati med mladimi. Imamo vrhunske tekmovalce, ki so lahko dober zgled mladim, 
ki šele začenjajo športno pot. 
 
Program dela discipline reining in western zajema: 
 

• Priprava dokumentacije za prijavo programov na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. 

• Priprava strokovnega dela izobraževalnega programa Inštruktorja reining jahanja in 
inštruktorja western jahanja. 

• Prevodi strokovnega gradiva in pravilnikov za izobraževanje in pridobivanje 
certifikatov. 

• Kvalitetna izvedba državne tekme ter priprava tekmovalcev skozi vso sezono na 
domače in mednarodne tekme 

  
Glavne naloge disciplin endurance in eventing v letu 2016 so izobraževanja tekmovalcev in 
sodnikov ter čim kvalitetnejša izvedba državnih tekem. Z dobro izvedenimi tekmami in 
dobrimi rezultati tekmovalcev tako na domačih kot tujih tekmah se bo delo z mladimi lažje 
kvalitetno izvajalo in pridobivalo na veljavi. 
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PODPORA PODJETIJ KONJENIŠKEMU ŠPORTU 
 
Sponzorstva 
 
V globalnem in lokalnem okolju se še vedno pozna splošna gospodarska kriza, ki se odraža 
tudi pri vključevanju podjetij k sodelovanju oz. podpori aktivnosti in dogodkov KZS. 
Podjetja se v teh časih prej odzovejo k sodelovanju na dogodkih, ki so povezana z družbeno 
odgovornostjo in krepitvi pozitivne podobe podjetja ali blagovne znamke, ki pa imajo hkrati 
učinke pri pospeševanju prodaje in pridobivanju porabnikov. V letu 2016 bomo aktivnosti 
KZS in njene dogodke predstavljali, kot družbeno usmerjene dogodke, ki uspešno dosežejo 
širšo javnost. Podjetja, ki sodelujejo si bodo na ta način povečevala ugled in prepoznavnost 
blagovne znamke. S predstavitvijo posebnosti KZS oz. konjeništva si želimo, da podjetja 
dosežejo zavedanje, da so konjeniški dogodki, namenjenimi specifični ciljni publiki oz. 
porabnikom, ki jih s konvencionalnimi metodami tržnega komuniciranja podjetja sicer ne 
dosežejo. 
Z organizatorji dogodkov, katerim KZS podeli »koncesijo« oz. soglasje za organizacijo  
posameznih  dogodkov (pokalna, državna in mednarodna tekmovanja-turnirji, ki sodijo pod 
okrilje oz. tekmovalni sistem KZS ali FEI) se za leto 2016 sklene dogovor o pojavljanju in 
izpostavljanju sponzorjev KZS na teh dogodkih. Dogovori se tudi  sodelovanje pri PR 
aktivnostih, trženjskih, oglaševalskih, družabnih VIP aktivnostih, ki so sestavni del večjih 
dogodkov. Opredelitev obveznosti do sponzorjev KZS, ki jih ima vsak posamezni 
organizator se objavijo v pravilniku za zaščito interesov KZS, saj se bo le na tak način 
sponzorjem lahko zagotovilo njihov interes za podporo poslanstva, ciljev in aktivnosti KZS. 
Tudi v letu 2016 si bomo prizadevali privabiti uspešna slovenska in tuja podjetja k 
sodelovanju in podpori KZS. Poleg finančne podpore si bomo prizadevali pridobiti tudi 
podporo-sponzorje v materialni in storitveni obliki, medijske in druge oblike sponzorjev.  
 
Odnosi z mediji in promocija 
 
Prizadevali si bomo zgraditi »mrežo« z različnimi mediji (TV, RA, tisk, internetni), ki bi 
objavljali aktivnosti in dogodke pod okriljem KZS ter skrbeli za popularizacijo konjeništva in 
konjeniškega športa.   
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INFORMATIKA 
 
V letu 2016 bomo nadaljevali z nadgradnjo spletnih strani in spletnih aplikacij , ki bodo 
služile racionalizaciji stroškov delovanja KZS in enostavnejši komunikaciji  in obveščanju 
članov KZS. S spletno stranjo smo tudi ustvarili komunikacijski kanal med sponzorji KZS in 
obiskovalci  spletnih strani.  Od postavitve nove spletne strani beležimo izreden porast 
novih uporabnikov in vsakodnevnih obiskov spletnih strani »starih« obiskovalcev.   
V letu 2016 želimo še povečati število registriranih uporabnikov in povečati obseg 
obveščanja članov preko spleta. 
Ažurno bomo objavljati dogodke v organizaciji ali pod okriljem KZS, našim članom pa 
želimo omogočiti tudi, da preko spletne strani KZS propagirajo svoje dosežke in aktivnosti 
ter najavljajo svoje dogodke.  
V prihodnjem letu želimo v spletno stran vključiti dodatne vsebine, ki bodo spletno stran 
KZS naredile še prijaznejšo in zanimivejšo za redne uporabnike in občasne obiskovalce. 
V načrtu je posodobitev in preoblikovanje trenutnega računalniškega programa, s katerim se 
vodijo podatki na tekmovanjih ter register na KZS. Program mora omogočati tako 
organizatorju, računalničarju, kot KZS in njenim članom učinkovito in čim preprostejšo ter 
zanesljivo rabo.  
 
Realizacija bo odvisna  od finančnih sredstev, ki jih bomo  uspeli pridobiti v letu 2016.       
 
 »300 OTROK NA KONJA« 
 
Projekt »300 otrok na konja« se izvaja že tretje leto in  je ne le dosegel, temveč presegel svoje 
cilje in namen. 
Konjeništvo smo približali javnosti in ga predstavljali kot zdrav način preživljanja prostega 
časa.  Več kot 500 otrokom in mladostnikom iz vse Slovenije smo brezplačno omogočili stik 
in druženje s konji. V projekt smo vključili tudi otroke z manj možnostmi,  hendikepirane 
otroke in otroke s posebnimi potrebami.  
Na vse aktivnosti v zvezi s projektom smo imeli odličen odziv medijev in objav na TV, RA, 
tiskanih in internetnih medijih. 
 
S projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2016 in si pridobiti več pozitivnih učinkov:  
 

- predstavitev konjeništva širši javnosti, 
- popularizacija in dostopnost konjeništva, 
- konjeništvo, kot vrsta športne rekreacije in način zdravega preživljanja prostega časa, 
- družbeno odgovorno dejanje, 
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- pridobivanje sponzorjev, novi sponzorski paketi, 
- vključevanje drugih institucij, prostovoljcev, staršev,  
- pozornost medijev.   

 
 
MEDNARODNO SODELOVANJE 
 
Na generalni skupščini FEI – Mednarodne konjeniške zveze in Generalni skupščini EEF – 
Evropske konjeniške zveze smo vzpostavili  odlične kontakte za povezovanje KZS z 
mnogimi državami po svetu. V 2016 bomo predvsem z različnimi skupnimi projekti 
poskusili vzpostaviti trdne vezi za sodelovanje in povezovanje. 
Sodelovanje s tujimi zvezami nameravamo nadaljevati tudi s sosednjimi državami. Glede na 
dane  možnosti bodo naši tekmovalci tudi v bodoče sodelovali na tujih tekmovanjih, tako na 
nacionalnem kot na mednarodnem nivoju. Redne stike bomo tudi v bodoče ohranjali z FEI 
in drugimi tujimi institucijami. 
Aktivneje se želimo vključiti v delovanje EEF, katerega člani smo od leta 2010. 
Z namenom aktivnega sodelovanja v FEI in EEF bo KZS na redne letne skupščine in druge 
dogodke poslala svoje delegate, ki bodo zastopali interese slovenskega konjeniškega športa. 
Poleg generalnih skupščin FEI in EEF se nameravamo udeleževali tudi posvetovalnih 
sestankov na mednarodni ravni, s čimer bomo pripomogli k razvoju in prepoznavnosti 
konjeništva v Sloveniji in splošno v svetu. 
 
Povečali bomo aktivnosti sodelovanja z IGEQ (International Group of Equestrian 
Qualifications) z namenom izboljšanja izobraževalnega sistema na področju konjeništva. 
Predvidena je tudi udeležba predstavnika izobraževalnega dela KZS na rednem letnem 
srečanju IGEQ z namenom poenotenja smernic našega izobraževalnega sistema s 
smernicami sistema IGEQ. 
 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 
V 2016 načrtujemo aktivnejše delovanje SKA Slovenske konjeniške akademije in Sodniškega 
zbora KZS na področju priprave pravilnikov in sprememb in dopolnitev izobraževalnih 
programov  za vse kadre in strokovne delavce, sodnike ter  oblikovalce parkurja v skladu s 
Pravili FEI in Strokovnim svetom RS za šport. 
Z vrednotenjem izobraževanj smo pridobili tudi smernice za izboljšanje nadaljnjih 
izobraževanj.  Nadaljevati nameravamo z izobraževanjem strokovnih kadrov, sodnikov, 
stevardov in oblikovalcev parkurja. 
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V letu 2016 načrtujemo razpis usposabljanja za inštruktorja, učitelja jahanja in trenerja. S tem 
želimo strokovnim kadrom omogočiti, da v sistemu izobraževanja napredujejo in na ta način 
pridobljeno znanje posredujejo svojim varovancem-učencem, dvigujejo tekmovalni nivo in 
osveščajo o odnosu do konja ter varnem delu. 
Izvedli bomo licenčne seminarje za inštruktorje,  učitelje in trenerje, seminar za sodnike in 
druge kadre KZS. V letu 2016 je načrtovano ocenjevanje jahalnih šol ter priprava in izdaja 
Kataloga jahalnih šol. 
 
ZAKONODAJA 
 
Pravila KZS se sproti usklajujejo s pravili FEI. Prav tako sledimo spremembam pravil na 
ravni države in jim s sprejemanjem novih pravilnikov in dopolnjevanjem in spremembo 
starih skušamo čim bolje slediti. Zavedamo se, da lahko organizacija dobro deluje le, če se 
vsak njen član zaveda svojih pravic in dolžnosti ter se drži pravil, ki so postavljena s strani 
krovne organizacije. Še posebej skušamo s pravili poskrbeti za varno izvajanje konjeniškega 
športa in preventivno preprečevanje morebitnih poškodb. Prav tako nam je v prvi vrsti 
pomembna dobrobit konja, zato sledimo FEI Code of Conduct, ki ureja duh ravnanja s 
konjem kot športnim partnerjem in ne rekvizitom. 
 
KONJENIŠKI ŠPORT NA LOKALNI RAVNI 
 
Tudi v letu 2016 si bomo prizadevali  še poglobiti in izboljšati stike s posameznimi članicami 
zveze. Klubom bomo na voljo in v podporo pri uresničevanju njihovih aktivnosti in 
projektov v svojem lokalnem okolju. Skozi vse leto bomo na osnovi obiskov pri članih KZS 
na terenu, zbirali predloge in pobude, ki bodo osnova za pripravo dolgoročne strategije 
delovanja in ciljev zveze.    
Dvigniti želimo nivo jahalnih šol in uveljaviti strokovne programe SKA (Jahač 1, 2).  
Svoje člane bomo spodbujali k uvajanju novih možnosti in oblik dela s konji, predvsem na 
področju hipoterapije, za katero je v zadnjem času velik interes.  
S projektom »300 otrok na konja« bomo konjeništvo predstavljali in popularizirali preko 
svoje mreže podizvajalcev, članov KZS, po regijah na območju celotne Slovenije. 
 
 
 
Konjeniška zveza Slovenije, januar 2016 
 


