
ZAPISNIK 13. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE OVIR 

 

Dne 11.10.2017 v lokalu Luna v Domžalah  

Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Tajda Bosio, Alenka Keršič, Tomaž Laufer, Robi Skaza, Andrej Kučer 

Vabljeni prisotni: Darja Zvržina, Matic Lašič, Rok Vadnjal  

Odsotni: Aleksander Smolnikar, Mihael Kovačič 
 

DNEVNI RED 

1. Potrditev prejšnjega zapisnika 
2. Trening z Larsom – licenčni seminar SKA 
3. Analiza tekmovalne sezone – pokalne tekme in DP 
4. Predlog sprememb propozicij 
5. Okvirni koledar za leto 2018 
6. Razno 

 

Ad 1 

Tajda Bosio obnovi, kaj so se junija pogovarjali na sestanku 2. divizije na Dunaju.  

Sklep:  Navzoči soglasno potrdijo zapisnik 12. sestanka SSPO.  

 

Ad 2 

3.-5.11.2017 bo potekal skakalni trening pod vodstvom g. Engemanna, ki bo v okviru SKA bolj namenjen 

trenerjem. Trening bo potekal v dveh demonstracijskih skupinah – U25 in članski skupini. 17.-

19.11.2017 bo potekal skakalni trening pod vodstvom g. Larsa Meyer zu Bextnoma, ki bo v okviru SKA 

bolj namenjen inštruktorjem in učiteljem. Trening bo predvsem za  otroke in mladince. Predlog je, da 

bilo 7 skupin jahačev. Ker pa bo otrok najverjetneje premalo, bi naredili 5 skupin za otroke in 2 skupini 

za amaterje (izbor jahačev bi potekal po kriteriju razvrstitve prvih osmih najboljših jahačev na 

Državnem prvenstvu in v skupni razvrstitvi v Pokalu). Oba treninga bosta potekala v Velenju.  

Sklep: V mesecu novembru bosta potekala dva skakalna treninga, eden pod okriljem g. Engemanna 

in drugi pod okriljem g. Larsa Meyer zu Bextnoma. Oba seminarja bosta izvedena tudi v okviru 

licenčnih seminarjev za strokovne kadre. 

 

   Ad 3 

Člani SSPO ugotavljajo, da je tekom tekmovalne sezone 2017 število štartov na pokalnih tekmah 

upadalo. Za naslednjo sezono predlagajo, da bi v vsaki kategoriji znižali višino parkurja za 5 cm.  

Državno prvenstvo in Finale Pokala bi drugo leto izvedli ločeno. A. Kučer predlaga, da bi bile pokalne 

tekme dvodnevne. 

 

  



Sklep: Do naslednjega sestanka naj člani premislijo o konkretnih predlogih, kako bi izboljšali 

situacijo, da bo drugo leto večji obisk na tekmovanjih v preskakovanju ovir. 

 

  Ad 4 

T.Laufer zagovarja, da naj veterinarski pregled na DP izvajajo domači veterinarji in je letošnji pregled, 

kjer sta bila dva tuja veterinarja skritiziral. Ostali člani SS menijo, da je bilo to v redu in podpirajo 

dejstvo, da kontrolo lahko izvajajo predvsem tuji veterinarji.  

R. Vadnjal bo naredil specifikacijo, koliko denarja od naknadnih prijav in reg.tujih konjev in 1 ali 3 eur 

po štartu  je dobila KZS in kako bi ta denar lahko dobili organizatorji nazaj. M. Lašič predlaga dvig 

štartnin. 

M. Lašič da pobudo, da bi KZS kupila montažne bokse (ki bi jih moralo biti najmanj 50), kar pa bi bilo 

možno samo ob pridobitvi sponzorja.  A. Kučer predlaga, da bi rajši kot v montažne bokse investirali v 

montažni šotor, kar bi omogočilo organizacijo tekem v zimskem času. 

Višine na pokalnih tekmah v posameznih kategorijah bi naslednjo sezono bile: otroci: 110 cm, mladinci: 

125 cm,U25: 135 cm člani : 140 in amaterji : isto 

Na Finalu Pokala bi bile višine pri posameznih kategorijah za 5 cm višje. Na Finalu Pokala bi še točke 

pomnožile s koeficientom 1,5. 

Veliki vodni jarek ostane enako kot je v propozicijah za leto 2017. 

T. Laufer predlaga, da bi Državno prvenstvo potekalo na enak način, kot potekajo Mediteranske igre (4 

x 145 cm), s čimer pa se ostali člani SSPO ne strinjajo. 

A. Keršič predlaga, da bi lahko tekmovalno licenco otroci pridobili pri 8. letih starosti, tekmovali bi lahko 

s poniji do 100 cm. 

Sklep:  V propozicijah za leto 2018 mora biti napisano, kdaj je na Državnem prvenstvu ponovni 

veterinarski pregled tistih konj, ki ga v prvo niso naredili.  

Sklep: Do naslednjega sestanka se na KZS preveri, kako je s plačilom dodatnega sodnika na pokalnih 

tekmah. 

Sklep: Tekmovalno licenco se lahko pridobi pri 8. letih starosti, otroci lahko tekmujejo na ponijih do 

višine 100 cm.  

Sklep: KZS pošlje klubom dopis, naj podajo termine, v katerih želijo v letu 2018 organizirati skakalne 

tekme. 

Sklep: Zbrana sredstva od naknadnih prijavnin, reg.tujih konj in 1 odn.3 eur od štarta –ca 7000 eur - 

se povrne organizatorjem tako, da KZS organizatorjem dotira sod.takso enega sodnika, 

organizatorjem  pokalnih tekem pa še enega. 

Sklep: Navzoči se z dvigom štartnin ne strinjajo. 

 

Ad 5 



Zaenkrat še ni organizatorja, ki bi v letu 2018 v Sloveniji organiziral CSI. R. Skaza izpostavi problem 

letošnje sezone, ko je bilo nekaj pokalnih tekem odpovedanih v zadnjem trenutku. Člani SSPO vidijo 

rešitev v tem, da bi bile pokalne tekme v prihodnje dvodnevne in ne tridnevne.  

 

Sklep:  P. Rifelj bo do 13.10.2017 poslal na zvezo plan reprezentance za leto 2018 za Fundacijo za 

šport – posebej za mladince in posebej za člane. 

 

Ad 6 

KZS bo preverila kako je s povračilom stroškov in zakaj niso bili povrnjeni stroški Urošu Jordanu za 

tekmo Olomouc (22.-25.6.2017) 

Člani SSPO podpirajo organizacijo propagandnih skakalnih tekem  (licence free) za otroke s poniji, kjer 

bi bila višina zaprek 30 cm (5 zaprek). Možna organizacija bi bila v sklopu vodenega jahanja, ki bo 

organizirano v Velenju in Celju.  

 

 

Zapisnikar       Predsednik SS za presk. ovir 

Rebeka Grabar       Primož Rifelj 

 


