
Zapisnik 
sestanka SS za preskakovanje zaprek dne  28.2.2012 ob 9.30 v sejni sobi pri Mateju 

Bertonclju na hipodromu v Ljubljani 
 
 
Navzoči:  T.Laufer, Andrej Kučer,  A. Keršič, A. Smolnikar, M. Riossa, F. Slavič, J. Finžgar, T. 
Bosio, I. Drobnič, H. Travner, L. Založnik 
Opravičeno odsotni: P. Rifelj, A. Pevec, Aleš Kučer 
 
Dnevni red: 
 
1. sestava novega strokovnega sveta glede na zahteve UO 
2. koledar prireditev in DP 2012 
3. propozicije 2012 
4. predlog organiziranja seminarja za stewarde in postavljače  
5. razno 
 
Laufer predlaga, da se k predlaganemu dnevnemu redu pod točko 5 doda “eventing”, “razno” 
pa se premakne pod točko 6. Vsi navzoči se s spremembo dnevnega reda strinjajo. 
 
Dopolnjen dnevni red: 
 
1. sestava novega strokovnega sveta glede na zahteve UO 
2. koledar prireditev in DP 2012 
3. propozicije 2012 
4. predlog organiziranja seminarja za stewarde in postavljače  
5. eventing 
6. razno 
 
 

Ad 1 
 
Laufer pove, da bo strokovni svet za skakanje po sklepu UO sestavljen iz 7 članov. Od tega 
so: 
Predsednik – Tomaž Laufer 
Predstavnik sodnikov – Alenka Keršič 
Predstavnik organizatorja – Tajda Bosio 
 
Ostale 4 člane bo imenoval po pogovoru s kandidati. 
 
 

Ad 2 
 
Laufer izpostavi problem termina za DP. Ta se pokriva s pokalno tekmo v Ljubljani. Bosijeva 
pripomni, da se ji ne zdi primerno, da bi bilo DP razpisano le en teden pred CSI tekmo v 
Celju, saj ta predstavlja dobre možnosti za kvalifikacijo za EP za otroke, mladince in mlade 
jahače. Laufer pove, da je Lipica odobrila ta temin za organizacijo DP. Riossa meni, da dva 
šampionata ne moreta biti en za drugim, DP in CSI pa lahko. Keršičeva predlaga termin za 
DP en teden prej, to je 28.6.-1.7.2012, kar je en teden za CSI**W Lipica. Travnerjeva meni, 
da naj datum ostane tak, kot je in da ni dobro razpisati DP en teden za CSI**W. Laufer 



predlaga, da bi govoril z Lipico o tem, kakšne so možnosti za prestavitev datuma DP. Vsi se 
strinjajo, da bi bil najboljši termin konec avgusta oz začetek septembra. 
Laufer vpraša, koga bi prisotni predlagali za oblikovalca parkurja za DP. Riossa predlaga 
Vosa in se ponudi, da ga bo kontaktiral, ko bo znan termin državnega prvenstva. Predlaga tudi 
italijanskega oblikovalca, katerega imena se trenutno ne spomni. Dogovorjeno je, da bo 
Riossa kontaktiral oba, ko bo znan termin DP. 
Laufer vpraša predstavnico KK Ljubljana, Ireno Drobnič, ali bodo izpeljali vse prijavljene 
tekme. Drobničeva pove, da je klub izgubil svoj domicil in pokalnih tekem gotovo ne bodo 
mogli organizirati. 
 
 

Ad 3 
 
Keršičeva opozori, da mora računalničar, ko na tekmi vnaša tuje konje, to početi le na podlagi 
IDja, saj sicer prihaja do podvajanj vpisanih konj in zmede pri sestavljanju štartnih list. 
Nadalje omeni pritožbe glede vhevljanja konj na DP. Laufer pove, da je po celem svetu tako, 
da so domači konji lahko v svojih boksih in se s tem zmanjša strošek organizatorju. Tudi UO 
je sprejel sklep, da so lahko domači konji v svojih boksih. 
Nadalje Keršičeva omeni problem alternativne zapreke na DP. Laufer pove, da pri članih 
alternativne zapreke ni. Smolnikar meni, da na šampionatu samem ne smemo spreminjati 
pravil. Vemo, kakšno je stanje konj in tekmovalcev in moramo glede na to vnaprej določiti 
pravila, ki se jih bomo potem na DP samem držali. To velja tudi glede razpisane višine DP in 
DP za mlade konje. Če je razpisana določena višina, naj oblikovalec toliko tudi postavi, če pa 
menimo, da konji tega niso sposobni skakati, pa to določimo že zdaj v propozicijah. Kučer 
vpraša, ali je možna alternativna zapreka na DP kjerkoli drugje po svetu. Riossa mu odgovori, 
da to ni mogoče nikjer. Laufer meni, da alternativne zapreke ne bi smelo biti in da propozicije 
v tem delu ostanejo enake. 
Kučer meni, da moramo glede na trenutno sanje konj in tekmovalcev spustiti nivo DP. 
Najbolj v oči bode dejstvo, da je vedno manj otrok. Meni, da imamo trenutno vsaj 10 
tekmovalcev, ki bi lahko jahali velike turnirje, če bi imeli konje. Če bo šlo tako naprej se nam 
lahko zgodi, da čez 10 let sicer denar za dobre konje bo, ne bo pa tekmovalcev, ki bi jih lahko 
jahali. Travnerjeva meni, da lanska sezona ni funkcionirala zaradi oblikovalca. Parkurji so bili 
predvsem v nižjih kategorijah postavljeni tako, da konji niso skakali. 
Riossa pove, da je razvoj konjeniškega športa dobro razviden v Italiji. Tekma stane 230 EUR 
in za ta denar dobiš vrhunske bokse, zapreke, kopalnice za tekmovalce in se na tekmi dobro 
počutiš. Potrebno je dati poudarek na amaterje, saj so ti najboljše stranke, od katerih lahko 
živijo vrhunski športniki. 
Travnerjeva meni, da so tekme na travi propadle zato, ker trenerji nanje niso vozili svojih 
učencev. Riossa meni, da bo tisti, ki bo dobro organiziral tekmo, imel tudi veliko štartov. 
Nadalje Keršičeva pove, da so sodniki na DP in veterinarka Petra Kramarič predlagali, da bi 
pred DP uvedli Vet Check. Slavič in Smolnikar menita, da tega ne potrebujemo, saj je v 
pristojnosti sodnikov, da v ogrevalnem prostoru izključijo tekmovalca, katerega konj šepa. 
Odločeno je, da Vet Checka pred DP ne bo. 
Keršičeva nadalje poda predlog sodnikov, da bi na DP za mlade konje konji, ki štartajo za DP 
štartali v svoji tekmi. Sama meni, da to ni potrebno, ostali se z njo strinjajo. Pojavil se je tudi 
predlog za preverjanje identitete konj, ki štartajo na DP za mlade konje. Riossa meni, da to ni 
potrebno, saj je v pristojnosti sodnikov, da lahko tekmovalce kadarkoli pozovejo na 
predložitev konjevega IDja. Kučer se strinja, da to ni potrebno, saj se ne dogaja, da bi štartal 
drug konj, kot je prijavljen. Ostali se z njima strinjajo. 



Riossa vpraša, ali je že urejeno, da lahko KZS vpisuje lastništvo konj. Keršičeva in Slavič 
menita, da moramo slediti zakonu. Če je torej v zakonu ali podzakonskem aktu določeno, da 
lastništvo vpisuje Inštitut, potem je potrebno tako tudi ravnati. Keršičeva predlaga, da se na 
UO poda predlog, naj preveri, kako je z zakonsko podlago vpisa lastništva konj v Sloveniji. 
Riossa predlaga, naj se ločijo tekme za amaterje. Tako ima trener dopoldan čas jahati svoje 
konje, popoldan pa se lahko posveti učencem. Laufer meni, da tak sistem ne učinkuje, ker si 
tekme sledijo prehitro ena za drugo in ni dovolj časa za ogrevanje, sploh če jahaš več konj. 
Kučer predlaga, da bi otroke razvrstili v posebno kategorijo za podelitev, ne glede na to, 
koliko jih je na štartu (da se ta kategorija ne bi združevala z drugimi, če bi jih bilo manj kot 
5). Meni, da bi lahko tako povečali število otrok na tekmah. Keršičeva predlaga, da se doda 
predlog organizatorju, naj najboljšemu otroku na tekmovalni dan podeli pokal. 
 
Glede povračila denarja Laufer pove: 
CSIO: ekipe dobijo vnaprej plačan entry fee ne glede na rezultat. 

Posamezniki dobijo povrnjen entry fee in del za gorivo, če na GP tekmi dosežejo 
rezultat 8 kazenskih točk ali bolje (po poročilu selektorja na koncu sezone) 

CSI: posamezniki dobijo povrnjen entry fee in del za gorivo, če na GP tekmi dosežejo rezultat 
8 kazenskih točk ali bolje (po poročilu selektorja na koncu sezone) 

 
Propozicije za tekmovalno sezono 2012 se spremenijo tako, da: 
V prvi točki se črta dosedanje besedilo in se nadomesti z besedilom: 
“Po Pravilniku o registraciji tekmovalnih konj pri KZS.” 
 
V 5. toči se pri kategoriji A2 doda besedilo »in v pokalnih tekmah dodatno za otroke«, tako da 
se glasi: 
»Kat. A2 :  za tekmovalce z licencami M in S 

za tekmovalce v licencami A in L in v pokalnih tekmah dodatno za otroke 
za 4 in 5 letne konje« 

V 6. točki se pri kategoriji A2 doda člen 238.2.1.  
 
Pri propozicijah za Pokal Slovenije se v 5. točki doda besedilo: 
»V tekmi za pokal otrok je posebna podelitev za otroke, ki jahajo za Pokal.« 

Pri propozicijah za DP se v 8.1 točki (ogrevanje) doda besedilo “traja 90s na tekmovalca”, 
tako da se glasi: 
“Dan pred tekmovanjem je za vse tekmovalce (tudi tiste, ki nastopajo v odprtih tekmah) 
WARM UP, ki poteka pod nadzorom uradne osebe. Ogrevanje poteka po kategorijah in 
predhodno pripravljeni štartni listi in traja 90s na tekmovalca.« 
 
 
 

Ad 4 
 
Laufer pove, da je Aleš Kučer predlagal, da se izvede usposabljanje za oblikovalce na 
turnirjih C kategorije. Predlaga, naj se ta seminar izvede v mesecu marcu, pred začetkom 
tekem, hkrati pa naj veja kot obnovitveni za tiste, ki so tako usposabljanje že naredili. 
 
 

Ad 5 



 
Finžgar predstavi Alpe Adria Eventing Cup, kateremu se bo v letu 2012 prvič pridružila tudi 
Slovenija. Tri tekme bodo potekale v Italiji, tri v Avstriji in ena v Sloveniji v Dobrni, kjer že 
potekajo priprave terena. V name sodelovanja je potrebno doreči, kakšne licence potrebujejo 
tekmovalci za posamezno kategorijo eventinga. Predlaga sledeče: 
 
Kat. 80, 90: tekmovalci z liceco E v dresuri in A v skakanju 
Kat. 100, 110: tekmovalci z liceco A v dresuri in L v skakanju 
Kat. 120: tekmovalci z licenco L v dresuri in M v skakanju. 
Tekmovalci z licenco S v skakanju lahko nastopijo v vseh kategorijah, ne glede na licenco v 
dresuri. 
 
 
Sestanek zaključen ob 12.00. 
 
 
Predsednik SS za preskakovanje zaprek      Zapisala 
Tomaž Laufer          Saša Sedlar 
 
 


