
ZAPISNIK 20. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 
 

 

Dne 15. 10. 2018 0b 18.30 v Velenju, piceriija Picadilly 

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

Alenka Keršič 

Vabljeni prisotni: Robert Bombek 

Odsotni: Andrej Kučer, Mihael Kovačič 

 

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Analiza sezone 2018 

3. Plan dela za leto 2019 

4. Plan dela za reprezentanco za leto 2019 

5. Povračilo stroškov 

6. Razno 

 

 

Ad 1 

 

Sklep:  Navzoči potrdijo zapisnik 19. sestanka SSPO.  

 

 

Ad 2 

 

Predsednik SSPO vpraša navzoče, če je kaj takega, na kar bi morali biti bolj pozorni v naslednji 

tekmovalni sezoni. Člani SSPO predlagajo, da bi za CSN** in višja tekmovanja spremenili rok 

prijav na sredo (10 dni pred tekmovanjem). Pri nižjih rangih tekmovanj ostane rok prijav torek 

pred tekmovanje. Člani predlagajo tudi denarno kazen za prestavljanje tekmovalca iz kategorije 

v kategorije in dodajanje v zadnjem trenutku. 

V Propozicije za preskakovanje ovir in Pravilnik o registraciji konj  je potrebno dopisati, da se 

kazen za neistovetnost konja izreče jahaču. Prijavnina za tujega konja se korigira na 15 €.  

Pravilnik KZS  o registraciji konj velja za vse discipline, kar pomeni, da določila in takse za 

registracijo konj  Pravilnika veljajo za vse discipline KZS.  

V sodniški in/ali disciplinski pravilnik  je potrebno bolj podrobno definirati kazni na 

tekmovanjih. 

Denarni sklad na tekmovanjih CSN** se izplača do 5 mesta ne glede na število tekmovalcev. 

Tomaž Laufer predlaga, da bi v zadnjem ogrevalnem prostoru obveščali tekmovalce, kdo kateri 

konj trenutno tekmuje in kdo je naslednji (zaslon s številko tekmovajočega konja). 

Organizatorju se priporoča, da zagotovi v padoku grablje za konjske fige. 

 

Sklep: Člani SSPO sprejmejo sklep, za se na CSN** tekmovanjih in višje rok prijav 

prestavi na sredo (10 dni pred tekmovanjem). 

 

 

 Ad 3 

 

Člani SSPO pregledajo predlog koledarja tekmovanj za leto 2019. Na koledar se dopiše še: 

- 12.-14.4.2019 – Pokal Slovenije Kobilarna Lipica 



- 17.-19.5.2019 – Pokal Slovenije KK Velenje ali 7.-9.6.2019 

- 26.-30.6.2019 – Državno prvenstvo Kobilarna Lipica 

- 27.-29.9.2019 – finale Pokala Slovenije + DP mladi konji Kobilarna Lipica 

 

Člani se pogovarjajo o ustanovitvi zimske lige (tekmovanja do 140 cm). Za začetek bo 4. 11. 

2018 tekmo priredil Športno društvo konjeniški center Celje.  

 

 

Ad 4 

 

Predsednik SSPO je mnenja, da je čas, da v okviru SSPO  zaživi Svet reprezentance. V Svetu 

bi bili Tomaž Laufer, Robert Bombek in Robert Skaza. Tomaž Laufer in Robert Bombek bi bila 

zadolžena za člansko reprezentanco, Robi Skaza pa za mladinsko reprezentanco. 

Robert Bombek je mnenja, da bi bilo potrebno narediti cilje za naslednjo leto in plan za 2019 

in 2020. Pove tudi, da ne vidi koristi pri povračilih stroškov in da bi bilo boljše financirati 

reprezentanco. Primož Rifelj pove, da bo povračilo stroškov ostalo, nekaj denarja pa bi se 

moralo zagotoviti tudi za organizacijo reprezentančnih akcij, pri mladincih bi morali nameniti 

več pozornosti izobraževanju. 

Vsem trem članom sveta bo pisarna KZS pošiljala maile, ki so vezani na njihovo delo.  

 

Sklep: SSPO predlaga ustanovitev Sveta reprezentance, katerega člani bodo Tomaž 

Laufer, Robert Bombek in Robi Skaza. 

 

 

Ad 5 

 

Sklep: SSPO odobri povračilo stroškov za Izo Vele (Gorla Minore, 30.9.2018). 

 

 

Ad 6 

 

Tomaž Laufer bo pripravil predlog točkovanja za Mediteranske igre, Balkansko prvenstvo in 

za mlade konje. 

 

Člani SSPO sestavijo seznam udeležencev za trening pri Tjarku Naglu, ki bo potekal konec 

novembra v sklopu licenčnega seminarja za strokovne kadre. 

 

Robi Skaza sprašuje, kaj lahko naredijo, da se prepreči treniranje brez ustrezne strokovne 

licence. Vsi so mnenja, da je to velik problem, ki ga bo težko rešiti. Za začetek predlagajo, da 

bi vsaj na tekmovanjih omejili, kdo lahko ugreva tekmovalca v ogrevalnem prostoru. Predlog 

pripravi Alenka Keršič. 

 

 

Končano: 21.00 

 

 

 

Zapisnikar                 Predsednik SS za presk. ovir 

Rebeka Grabar         Primož Rifelj 

 


