
ZAPISNIK 7. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE OVIR 

 

Dne, 26.02.2020, ob 18.30 uri v sejni sobi Osrednje knjižnice v Celju 

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

Opravičeno odsotni: Alenka Keršič, Andrej Kučer, Robert Bombek, Mihael Kovačič 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO 

2. Poročilo za leto 2019 

3. Koledar prireditev 2020 

4. Reprezentanca 

5. Analiza tekmovalnih sezon 

6. Predlog SKA o kontroli usposobljenih oseb v ogrevalnem prostoru na tekmovanjih v preskakovanju 

ovir 

7. Razno 

Ob pričetku sestanka Tajda Bosio pove, da je prišel s strani SKA predlog o kontroli usposobljenih oseb 

v ogrevalnem prostoru na tekmovanjih. Tajda predlaga, da se točka doda na dnevni red. Prisotni člani 

to potrdijo. 

Ad 1) 

Sklep: Zapisnik SSPO z dne 9.1.2020 se enoglasno potrdi. 

Ad 2) 

Prisotni skupaj pregledajo poročilo za leto 2019. 

Sklep: Poročilo za leto 2019 se potrdi. 

Ad 3) 

Člani SSPO skupaj pregledajo koledar prireditev za leto 2020. Rok Vadnjal pripomni, da je bil dodan 

termin za enodnevno tekmovanje v organizaciji JK Kasco Svečina na 16.05.2020. Ostali termini ostanejo 

potrjeni kot so objavljeni na koledarju KZS. 

Sklep: Koledar za leto 2020 se potrdi. 

Ad 4) 

Primož povzame pozitivne odzive o treningu reprezentance z irskim trenerjem – g. Jack Doyle. Treningi 

so bili izvedeni zadovoljivo in primerno našemu kadru. Med prisotnimi se odpre diskusija o primernih 

naslednjih korakih in načrtih za reprezentanco v tekmovalni sezoni 2020. Prisotni ugotovijo, da je za 

uspešno delovanje reprezentanc v vseh starostnih kategorijah potreben bolj strukturiran plan dela. 

Ugotovi se, da je potreba po eni osebi v vlogi selektorja za vse starostne kategorije. Le-ta bi prevzel 

organizacijsko in odločevalno vlogo pri vodenju reprezentance (strukturiran načrt dela, plan treningov 

in tekmovanj, vodenje komunikacije med trenerjem, selektorjem, starši, tekmovalci in KZS, ipd.). Kot 

predlog za selektorja se omeni g. Robert Bombek. Odpre se diskusija ali je sporno, da je selektor hkrati 

aktivni tekmovalec znotraj reprezentance, vendar se zaključi, da to ni problematično v kolikor selektor 

deluje v interes reprezentance po trenutnih zmožnostih. Primož izpostavi dejstvo, da je ključno, da se 



uredi financiranje za selektorja in trenerja iz drugih virov in ne iz proračuna za reprezentanco, v kolikor 

želimo efektivno in uspešno delovanje selektorja. 

Sklep: SSPO predlaga UO, da pridobi sredstva za financiranje selektorja in trenerja reprezentanc v 
vseh starostnih kategorijah izven dosedanjih namenskih sredstev za reprezentanco. Selektor mora 
pred imenovanjem posredovati SSPO v pregled opis nalog in načrt dela za reprezentance v vseh 
kategorijah s finančno konstrukcijo za izvedbo. SSPO na mesto selektorja reprezentanc v vseh 
starostnih kategorijah predlaga g. Roberta Bombka. 
 
Ad 5) 

Rok Vadnjal predstavi analizo zadnjih 4 let tekmovalnih sezon glede na število štartov v posameznih 

starostnih kategorijah in višinah na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. 

Prisotni ugotovijo, da je stanje zadovoljivo, saj so številke pokazale dokaj konstantno udeležbo na 

tekmovanjih in novo licenciranih tekmovalcih. 

Ad 6) 

Tajda Bosio predstavi predlog SKA glede kontrole usposobljenega strokovnega kadra v ogrevalnem 

prostoru na tekmovanjih v preskakovanju ovir. SKA predlaga: »Strokovni delavec 1 lahko v padoku 

trenira na tekmi do kategorije A2, če ima licenco vsaj kategorije M. Strokovni delavec 1 z licenco 

kategorije S lahko v padoku trenira vse kategorije, a le do prvega razpisanega usposabljanja za 

napredovanje v naziv Strokovni delavec 2 – preskakovanje ovir. V kolikor se na usposabljanje ne prijavi 

kljub izpolnjevanju pogojev, v padoku ne sme več trenirati. Osebe, ki nimajo usposobljenosti, v padoku 

ne smejo trenirati pod nobenimi pogoji. Kontrolo izvaja sodnik v padoku ali steward, ki lahko ob 

neupoštevanju njegovih navodil izključi tekmovalca, ki ga nepooblaščena oseba trenira.« (povzeto po 

zapisniku 1. seje SKA, dne 15.02.2020). Robi Skaza nadaljuje in obrazloži koncept in obseg dela 

Strokovnega delavca 1 in Strokovnega delavca 2. Prisotni se s predlogom SKA strinjajo. Odpre se 

diskusija na temo tujih trenerjev in tekmovalcev na slovenskih tekmovanjih. Zaključi se, da sodnik ali 

steward na nacionalnih tekmovanjih pristojnosti za kontrolo tujih trenerjev nima, v kolikor le-ti niso 

problematični v ogrevalnem prostoru ali izvajajo dejanja v nasprotju z FEI pravilnikom. 

Sklep: Člani SSPO podprejo predlog SKA o kontroli strokovnega kadra v ogrevalnem prostoru. SKA 

predlagajo, da doda člen o tujih trenerjih in spremeni sankcije ob neupoštevanju sodnika/stewarda, 

ki bi ob prvi kršitvi predložil denarno kazen in šele ob drugi kršitvi diskvalifikacije tekmovalca, ki ga 

kršitelj trenira. Obvestilo o spremembah in kontroli v ogrevalnem prostoru mora biti javno 

objavljeno, dodatno morajo biti o tem obveščeni tudi vsi člani klubi KZS. 

Ad 7) 

Rok povpraša za mnenje o predlogu ZUSO glede ocenjevanja na stilnih tekmovanjih ali bi bilo 
smiselno ocenjevanje omejiti na samo tekmovalce z licencami E in A in ne vse. Člani se odločijo, da je 
to diskusija za spremembo propozicij ob koncu letošnje tekmovalne sezone.  
Tomaž povpraša Primoža kaj je z nakupom in dizajnom ovir KZS. Primož odgovori, da je potrebno 
zbrati najmanj tri ponudbe različnih proizvajalcev in da so v pridobivanju ponudb. 
 

 

Sestanek se je zaključil ob 21.00 uri. 

Zapisnikar                                                                                                     Predsednik SS za prekakovanje ovir 

Tajda Bosio                                                                                                   Primož Rifelj 



Zapisnik je UO KZS obravnaval 4.5.2020 in sprejel sklep: 

Upravni odbor je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima, potrdil:  zapisnik SSPO iz dne 26.2.2020, 

ob smiselni uporabi točke 3. – koledar prireditev, postopno sproščanje ukrepov v zvezi s covid 19,  In 

točke 4. – Reprezentanca - Upravni odbor se z vsebino seznani, pri čemer sprejme odločitev, da se o 

reprezentanci, selektorju in finančnih posledicah aktivnosti reprezentanc v vseh kategorijah na KZS, 

razpravlja takoj, ko bo znana finančna konstrukcija KZS in viri zanjo. Zapisnik SSPO z navedenimi 

omejitvami in izvzemom upravni odbor potrdi, dokumente se objavi na spletni strani KZS, in se jih 

pošlje vsem članom KZS po elektronski pošti, o sklepu SSPO pod tč. 6 - Predlog SKA o kontroli 

usposobljenih oseb v ogrevalnem prostoru na tekmovanjih v preskakovanju ovir posreduje vsem 

tekmovalcem z veljavno licenco po e-pošti ter strokovnim kadrom po e-pošti. Upravni odbor je 

razpravljal o prispelih zahtevah za povrnitev udeležbe na tekmovanjih za: Gaj Riossa, 13. do 16. 2. 

2020 Lier v višini 417,00 € in Gaj Riossa 20. Do 23. 2. 2020 Krakow v višini 417,00 € 

in sprejel sklep: 

Upravni odbor KZS je s 5 glasovi za in dvema neopredeljenima odredil Gaju povračilo stroškov, do 

katerih je upravičen na podlagi Pravilnika. Na račun Gaja Riosse se v 30-ih dneh od potrditve sklepa 

UO izplača 834,00 €. 

Drugi sprejeti sklepi, vezani na delovanje SSPO: Upravni odbor KZS je s 5 glasovi za n dvema 

neopredeljenima odločil, da se do normalizacije razmer in potrditve finančne konstrukcije za 

delovanje po normalizaciji razmer, vse aktivnosti, ki bi imele finančne posledice na delovanje KZS, 

razen zakonsko obveznih aktivnosti (izplačilo OD zaposleni, ter tekočih mesečnih stroškov in veljavnih 

pogodb) ukinejo. Začasno vodenje SSPO bo po pooblastilu prevzel Andrej Kučer. Na spletni strani v 

strokovnih delovnih telesih objavi ob imenu Andreja Kučerja »začasno vodenje SSPO« in iz seznama 

umakne Tomaž Laufer-član. O začasnem vodenju SSPO se obvesti vse člane KZS po e-pošti. 


