
ZAPISNIK 3. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 
 

 
 

Dne 16. avgusta 2019 ob 19.00 uri v prostorih ŠD Konjeniškega centra Celje 

 
Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Robert Bombek, Tajda Bosio, Robi Skaza, Tomaž Laufer, 

Andrej Kučer, Rok Vadnjal 

 
Odsotni: Alenka Keršič, Mihael Kovačič 

 
Dnevni red: 

1.   Pregled zapisnika zadnje seje 
2.   Zimska sezona – organizacija tekmovanj 
3.   Trening reprezentanc v zimskem času 
4.   Razno 

 
Ad 1 

Sklep: Ni bilo pripomb, zapisnik se potrdi. 
 
Ad 2 

Člani strokovnega sveta pregledajo predlog za Malo zimsko ligo, ki ga je pripravil Tomaž 

Laufer. Namen Male zimske lige bi bil promocija športa in tekmovanj za čiste začetnike, 

pridobitev novih jahačev, aktivacija staršev v šport in konjeniške dogodke. SS se strinja, da je 

ideja zanimiva, vendar jo je potrebno dodelati. 

 
Sklep: Člani SSPO pooblastijo Tomaža Lauferja, da bo do tekmovanja v Lipici, 27.9. – 
29.9.2019, pripravil čistopis propozicij in pripravil konkreten seznam zainteresiranih 
organizatorjev z okvirnim koledarjem terminov za zimsko sezono 2019 / 2020. 

 
Robert Bombek predstavi idejo Zimske lige v organizaciji KK Stožice. Tekmovanja bi v 

pričetku bila enodnevna, odvisno od interesa tudi večdnevna. Potekala bi v hali g. Bertonclja, 

ogrevanje bi bilo v zunanjem manjšem šotoru tako, da bi se lahko izvedla v vsakem vremenu. 

R. Bombek povzame organizacijo tekmovanja CSN** - Pokal Slovenije KK Stožice 

Ljubljana. Izpostavi se problematika prijavnin in štartnin. P. Rifelj predlaga, da bi mogoče 

dovolili organizatorjem tekmovanj, da sami določajo višino prijavnine in štartnin. Predlog se 

bo upošteval pri pripravi propozicij za prihodnjo tekmovalno sezono. 

 
Sklep: SSPO se strinja, da Robert Bombek pripravi do tekmovanja v Lipici, 27.9 – 
29.9.2019, osnutek propozicij za Zimsko ligo, govori z zainteresiranimi organizatorji in 

pripravi okviren koledar s termini za zimsko sezono 2019 / 2020. 
Hkrati SSPO dovoli, da v propozicijah za Zimsko ligo organizator sam odloča o višini 

prijavnine in štartnin za svoje tekmovanje. 

 
Ad 3 
SSPO se strinja, da se v zimskem času organizirajo treningi tako za mlajše kadre kot za 
člansko reprezentanco. Primož Rifelj predlaga, da bi poskusili z organizacijo komercialnih 

treningov pod vodstvom tujih trenerjev tudi v sodelovanju s KZS. Člani SSPO se strinjajo, da 

bi bila odlična ideja, če bi redno sodelovali z enim trenerjem, ki bi prišel večkrat v zimskem 

času.



 

Sklep: Do tekmovanja v Lipici, 27.9. – 29.9.2019, bodo člani SSPO zbrali predloge za 

trenerje, ki bi bili aktualni za treninge reprezentanc in komercialne treninge v zimskem 

času. 

 
Po letošnjem uspešno izvedenem treningu mlajših reprezentanc pod vodstvom domačih 

trenerjev, se člani SSPO strinjajo, da bi ta način treninga lahko ponovili. 

 
Sklep: Treningi za mlajše reprezentance bodo potekali v prvih mesecih naslednjega 
leta. 

 
Robi Skaza predstavi idejo SKA, da bi treninge v zimskem času združili tudi z licenčnimi 

seminarji za izobraževalne kadre. P. Rifelj predlaga, da bi v tem primeru urnik razdelili in 

popoldanske treninge namenili v izobraževalne člane. R. Skaza povpraša člane SSPO o 

predlogih za trenerje. 

 
Sklep: SSPO podpre idejo, da se lahko treningi v preskakovanju ovir združijo z 
licenčnimi seminarji. 

 
Ad 4 

Robert Bombek ponovno izpostavi potrebo po ureditvi razmerja med člani reprezentance in 
KZS. Povpraša po osnutku pogodbe, ki je bila KZS že predstavljena. 

 
Sklep: Tehnična sekretarka KZS bo osnutek predloga pogodbe poiskala v arhivu in 

posredovala v ponovni vpogled članom SSPO. 

 
V nadaljnjem pogovoru je izpostavljena problematika točkovanja tekmovanj z oznako GP. Po 

sedanjem točkovanju vsako tekmovanje z oznako GP se točkuje pod Ponder 3, ne glede na to 

da so določena tekmovanja bolj zahtevna od drugih in se kategorizirajo na težavnost po 

mednarodni oznaki 1 ali več *. 

 
Sklep: SSPO opazi potrebo po spremembi načina točkovanja tekmovanj z oznako GP in 

bo o tem razpravljal v skladu potrjevanja novih propozicij. 
 
 
 
 

Sestanek se zaključi ob 21.30 uri. 
 
 
 

 

Zapisnikar                                                                                           Predsednik SSPO 
Tajda Bosio                                                                                         Primož Rifelj 


