
ZAPISNIK 21. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 
 

 

Dne 14.1.21019 ob 18.30 v Celju, Osrednja knjižnica Celje 

Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Tajda Bosio, Robi Skaza, Tomaž Laufer, Rok Vadnjal, 

Alenka Keršič, Andrej Kučer, Mihael Kovačič 

Vabljeni prisotni: Matic Lašič 

Odsotni: Robert Bombek 

 

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2.  Potrditev propozicij za preskakovanje ovir za 2019 

3.  Potrditev koledarja prireditev 2019 

4. Poročilo o izvedenih treningih reprezentanc okt.-dec 2018 

5. Program reprezentanc v preskakovanju ovir  za 2019 

6. Razno 

 

 

Ad 1 

 

Sklep:  Navzoči potrdijo zapisnik 20. sestanka SSPO.  

 

 

Ad 2 

 

V predlogu Propozicij za leto 2019 se spremenijo določila glede roja prijav in izplačila nagrad: 
Rok prijav: 

CSN* -  torek pred tekmovanjem do 24.00 ure. 

CSN** -  sreda teden pred tekmovanjem do 24.00 ure. 

Nagrade 

CSN*:  izplačajo se največ 3 nagrade. Nagrade za 4. in 5. mesto se izplačajo, v kolikor je tekmovalec 

plasiran. 

CSN**:  izplačajo se vse razpisane nagrade. 

V Priporočila organizatorjem tekmovanj se v alineji ogrevalni prostor doda: 

Osebe prisotne v ogrevalnem prostoru morajo biti stare najmanj 16 let. Tekmovalce lahko 

ogrevajo za tekoče leto licencirani strokovni kadri –inštruktorji, učitelji ali trenerji. Zapreke 

lahko postavljajo tudi druge osebe-konjarji, spremljevalci, vendar le ti ne smejo trenirati. Na 

tekmovalca je v padoku prisotna največ ena oseba. 

 

Sklep: Člani SSPO soglasno potrdijo Propozicije za preskakovanje ovir za 2019 in 

dodatek v Priporočila organizatorjem. 

 

 

 Ad 3 

 

Robi Skaza pove, da je v zapisniku UO KZS navedeno, da se ŠD konjeniški center Celje oprosti 

plačilo kazni za neorganiziranost tekmovanja v letu 2018. Ne zdi se mu prav, da je UO KZS 



sam odločil brez SSPO in organizatorjev, ki so tekme organizirali. KK Velenje v letu 2019 ne 

bo imel tekmovanja. 

Člani SSPO pregledajo osnutek koledarja tekem v letu 2019. JK Maribor in KK Karlo Maribor 

dodata tekmovanje za Pokal Slovenije 14.-16.6.2019. Ta isti datum želi tekmo organizirati tudi 

KK Kasco Svečina – pisarna KZS bo klubu poslala prošnjo o spremembi datuma tekmovanja v 

preskakovanju ovir. ŠD konjeniški center Celje prestavi tekmovanje na 31.8.-1.9.2019. 

 

Sklep: Člani SSPO soglasno potrdijo koledar tekmovanj v preskakovanje ovir za 2019. 

 

 

Ad 4 in Ad 5 

 

Združita se tč. 4 in 5. V 2018 so bili izvedeni so bili vsi planirani treningi, udeleženci so bili s 

treningi zadovoljni.  

Tomaž Laufer povzame osnutek Plana  članske reprezentance za leto 2019. 

Robi Skaza pripravi Plan reprezentance za mlajše kategorije in realni cilji so – EP in morda 

Balkaniada, ker je leta v letu 2019 v Turčiji. 

 

Sklep: SSPO bo od 8. in 10. februarjem organiziral trening kandidatov za reprezentanco za 

mlajše kategorije do 18 let  v preskakovanju ovir. Trenirala bo ekipa domačih trenerjev, vodja 

Robi Skaza. Trening –predvidoma 5 grup –bo v petek in soboto, v nedeljo pa bo trening tekma, 

ki bo odprta tudi za druge zainteresirane, ki se prijavijo v soboto do 12 ure pri Tajdi Bosio, ki 

bo tudi pripravila štartne liste. 

Cena najema prostora je 25 € na uro – najem bo krila KZS.  Jahači si bokse plačajo sami (20 € 

na dan oziroma 30 € na dan s hranjenjem in kidanjem) – rezervacija pri Tajdi Bosio. Zaželeno 

je, da bodo jahači ves čas treningov zraven; po treningih bo tudi video analiza. Poleg vabljenih- 

vabilo se jih bo osebno preko mailov- se lahko v slučaju odprtih mest treninga udeležijo tudi 

drugi jahači. Število mest bo omejeno.  

 

 

 

Ad 6 

 

Urša Rangus je poslala dopis, če se ji lahko za opravljanje praktičnega dela skakalne licence 

prizna opravljen sprejemni izpit za Inštruktorja jahanja, ki je potekal novembra 2018. SSPO 

prošnjo zavrne – izpit naj opravi po pravilniku. 

 

 

Končano: 22.00 

 

 

 

Zapisnikar                 Predsednik SS za presk. ovir 

Rebeka Grabar         Primož Rifelj 

 


