
ZAPISNIK 
Sestanka SSPO v prostorih ŠD Center konjeniškega športa Celje v torek, 12.3.2013 ob 

15. uri 
 

 
Prisotni: Urban Hrušovar, Alenka Keršič, Aleš Kučer, Mihael Kovačič, Tajda Bosio, Andrej 
Kučer 
Drugi prisotni: Marjan Baukman, Maks Riossa, Zlatko Polajžer 
Odsotni: Aleksander Smolnikar 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Dogovor s kandidatom za selektorja in potrditev plana dela reprezentance 
2. Predlog za pokal mest bivše Jugoslavije za 2014 
3. Predlog sprememb Pravilnika o kategorizaciji (OKS) 
4. Potrditev manjših sprememb oz. popravkov v propozicijah za 2013 
5. Predlog tehničnih delegatov KZS za preskakovanje ovir 
6. Razno 
 
 

Ad 1 
 
Predstavi se kandidat za selektorja Maks Riossa. Pove, da bi bil pripravljen sprejeti delo 
selektorja, vendar pod določenimi pogoji. Pripravil je program dela reprezentance za obdobje 
2013-2017, ki ga izroči članom SSPO. Pove, da je potrebno določiti kratkoročne in 
dolgoročne cilje reprezentance. Reprezentanco sicer imamo, kar pa ne pomeni, da imamo 
ekipe v vseh starostnih kategorijah. Zdi se mu pomembno, da bi nekoga spravili v program 
vojske ali policije. Problem vidi v medijih, saj se za naš šport ne ve zadosti, rezultati niso 
objavljeni. Pomembno je določiti strukturo reprezentance, ki mora ostati vedno enaka, samo 
člani se menjajo. Vse je odvisno od finančnih zmožnosti KZS, od tega je odvisna izpeljava 
programa. Aleš Kučer meni, da če UO KZS za reprezentanco odobri določena sredstva, potem 
se mora tega držati. Riossa meni, da mora KZS za reprezentanco nameniti ves denar, ki ga v 
ta namen prejme od države na razpisih. Glede pokroviteljev pove, da morajo biti tudi lastniki 
konj, vozniki, lastniki konjeniške infrastrukture ipd. biti prepoznani kot pokrovitelji, saj dajo 
članom reprezentance konje, jih vozijo zastonj ali po nižji ceni, omogočijo zastonj bivanje 
konj na treningih in tako pomagajo reprezentanci in morajo nekaj dobiti v zameno. V tujini je 
to jasno določeno. Kovačič meni, da je velik del dela selektorja povezovanje ekipe – jahačev, 
trenerjev, staršev in drugih udeležencev. Riossa pove, da je bistvo programa treninga 
povezovanje ekipe, team building, grajenje ekipnega duha in izboljšanje sodelovanja. Problem 
je, da nimamo dovolj dobrega kadra in ni tekem, ki bi delale boljše jahače.  Andrej Kučer 
meni, da je program dobro zastavljen, problem pa vidi v financiranju. Riossa meni, da je 
mogoče treninge organizirati tudi precej poceni, predvsem je pomembno, da so reprezentanti 
skupaj, da imajo npr. otroci zjutraj skupne kondicijske treninge ipd. Hrušovar meni, da 
moramo imeti enega selektorja za vse starostne kategorije, saj ima selektor tako celovit 
pregled in lahko npr. kdaj tudi mladi jahač, ki mu gre dobro, jaha za člansko ekipo. Polajžer 
pove, da je problem pri komunikaciji s sponzorji to, da ni dobrih športnih rezultatov. 
Izboljšanje športnih rezultatov mora biti prvi cilj. Riossa se strinja. Polajžer pove tudi, da 
poteka komunikacija z OKS, da bi priznali specifiko konjeniškega športa in kot takega 
obravnavali drugače. Hrušovar predlaga, da bi Pravilnik o reprezentanci spremenili tako, da bi 



selektorja imenovali za obdobje 4 let z možnostjo menjave. Vsi se strinjajo, da bi moral UO 
KZS ob potrditvi selektorja hkrati povedati tudi, koliko sredstev je namenjenih posamezni 
reprezentanci in dati selektorju proste roke, kako ta sredstva porabiti. Riossa meni, da če v 
posamezni starostni skupini nimamo ekipe, imamo pa enega, dva dobra jahača, je potrebno 
podpirati njih kot individualne tekmovalce. Do sedaj glede udeležbe na tekmovanjih ni bilo 
nobene taktike. Če ni dobre ekipe ni potrebno, da državo zastopa ekipa, ker če ni 4 dobrih 
tekmovalcev, ekipa tako ali tako ne more narediti rezultata. V tem primeru se raje na tekmo 
pošlje individualnega tekmovalca, ki lahko doseže rezultat. Če vnaprej vemo, da rezultata ne 
moremo narediti je bolje, da se tekme sploh ne udeležimo in denar potrošimo za tekmo, kjer 
lahko pričakujemo dober rezultat. Tekme se je upravičen udeležiti tisti, ki je sposoben priti v 
finale. Potrebujemo zmage, ne zgolj udeležbe. Raje izberimo nižji nivo tekem, kjer imamo 
možnost za dober rezultat. 
Andrej Kučer je proti Maksu Riossi kot selektorju, ker misli, da bo na račun mlajše 
reprezentance zapostavljal člansko. Ostali se strinjajo, da bi bil Maks Riossa selektor za vse 
starostne kategorije. 
 
Sklep: SSPO Upravnemu odboru KZS v potrditev kot selektorja vseh starostnih 
kategorij predlaga Maksa Riosso. Na UO KZS se poda predlog, naj hkrati z 
imenovanjem selektorja pove tudi, koliko sredstev je namenjenih posamezni 
reprezentanci in selektorju omogoči, da njihovo porabo razporedi po lastni presoji. 
 
Sklep: SSPO predlaga UO KZS, da Pravilnik o reprezentanci v 3. členu spremeni tako, 
da bo določal, da se selektorja imenuje za obdobje 4 let z možnostjo odpovedi s strani 
UO KZS na predlog SSPO. 
 
 

Ad 2 
 
Sklep: SSPO se načeloma strinja z vzpostavitvijo Pokala mest bivše Jugoslavije. 
Potrebno je podrobneje preučiti pogoje udeležbe in organizacije. UO KZS naj pridobi 
dodatne informacije o pogojih sodelovanja in financiranja. 
 
 

Ad 3 
 
Člani SS se strinjajo s predlogom M. Riosse glede kategorizacije otrok mlajših od 14 let in 
spremembo kriterijev za pridobitev naziva mednarodni športnik. Sedaj štejejo za 
kategorizacijo samo tekmovanja kategorije CSI**W in višja. Tekmovanja CSI** na zahodu 
so težja od tekmovanj CSI**W na vzhodu, zato navedeno razlikovanje nima smisla.  
 
Sklep: OKS se predlagajo naslednje spremembe Pravilnika o kategorizaciji:  

- glede na tekmovalni sistem KZS in FEI je potrebno vnesti tudi kategorizacija 
otrok, mlajših od 14 let 

- za pridobitev naziva športnik mednarodnega razreda šteje 1. do 3. mesto GP v 
tekmah CSI in CSIW (dve in tri zvezdice), na višje rangiranih tekmah (štiri in 
več zvezdic) pa 1. do 6. mesto v GP. 

 
 
 

Ad 4 



 
Hrušovar pove, da je bil na UO KZS sprejet sklep, da se denarni sklad za DP in DP za mlade 
konje zmanjša za 50%, saj sicer ni bilo mogoče pridobiti organizatorja teh tekmovanj. Aleš 
Kučer meni, da UO KZS ne bi smel sprejemati sklepov, ki so v pristojnosti SSPO. Hkrati 
meni, da bi se moralo DP jahati za čast in da bi lahko denarne nagrade v celoti ukinili. Če bi 
se javilo več organizatorjev, bi lahko ponudili tudi denarne nagrade, potem pa bi organizatorja 
na podlagi pogojev določil SSPO. 
 
Sklep: propozicije za DP se v točki 13.1 spremenijo tako, da se novo besedilo glasi: 
 
»Denarne nagrade za tekočo sezono zagotovi organizator in se v posameznih tekmah za DP 
ne izplačujejo. Nagradni fond vseh treh tekmovanj v konkurenci mladincev, mladih jahačev in 
članov  se sešteje, deli na polovico in se izplača končnim zmagovalcem -  prvim trem 
plasiranim v posamezni konkurenci (50, 30, 20%).“ 
 
Propozicije za DP mladih konj se v točki, kjer so določene denarne nagrade spremenijo tako, 
da se novo besedilo glasi: 
 
»Denarne nagrade: 
5 letni konji: 500 EUR (250, 150, 100) 
6 letni konji: 700 EUR (350,200,150) 
7 letni konji: 800 EUR (400,225, 175)« 
 
Sklep: propozicije za DP se v prvem odstavku točke 6.1 spremenijo tako, da se novo besedilo 
glasi: 
 
»DOKONČNE PRIJAVE za individualna in ekipna tekmovanja se izvršijo najkasneje na 
sestanku organizatorja, šefov ekip, predstavnika sodniškega zbora in tehničnega delegata. 
Sestanek je na dan tekmovanja najmanj 2 uri pred pričetkom.« 
 
 
Sklep: V 3. točki splošnega dela propozicij se a koncu prvega odstavka doda stavek, ki se 
glasi: 
 
»Prijavnino so dolžni poravnati tekmovalci za vse konje, ki bodo prijavljeni na turnir ob 
zaključku prijav in kasneje (zamudniki), tudi če se naknadno odjavijo od turnirja. Seznam se 
vodi računalniško.« 
 
V 4. točki splošnega dela propozicij se briše zadnji stavek, ki se glasi:  
 
»Če je tekma krajša od 8 ur, je taksa uradnih oseb 100 EUR.« 
 
V 4. točko splošnega dela propozicij se pod Tekmovanja C kategorije tri vrstice pred koncem 
doda stavek: 
 
»V tekmovanjih kategorije C je lahko največ pol zaprek maksimalnih dimenzij.« 
 
V 6.3 točko se na koncu prvega odstavka v deveti vrstici vnese določilo glede skupnega 
ogleda parkurja, ki se glasi: 
 



»Ogled parkurja za kat. E in A0 je skupen, prav tako za kat. A1/A2 in A2, v koliko se 
tekmovanji odvijata po istem členu.« 
 
Splošni del propozicij se v 12. točki spremeni tako, da se v A kategorijo doda tudi naslednji 
žvali: 

- Nathe navadna žvala 
- Nathe pelham 

 V izogib nejasnostim se v propozicije dodata tudi sliki omenjenih žval. 
 
 

Ad 5 
 
Sklep: Funkcija tehničnega delegata ostaja in se vrši samo na DP in DP mladi konji. V 
pokalnih tekmah zaradi zmanjšanega števila štartov zadnja leta, funkcijo tehničnega 
delegata prevzema predsednik sodniškega zbora, katerega stroške (na dan, ko se vršijo 
pokalne tekme) tako kot doslej za delegata, nosi KZS, ki organizatorju dotira finan čna 
sredstva v višini seštevka sodniških taks, izplačila izvrši organizator. 
Za čas, ko bo potekala tekma z vodnim jarkom, mora organizator za pisanje zapisnika 
zagotoviti sodnika, ki je lahko tudi klubski.  
 
Sklep: Funkcijo tehničnega delegata za preskakovanje ovir lahko vršijo: Urban 
Hrušovar, Alenka Keršič, Nataša Gorišek in Aleš Kučer. 
 
 
 

Ad 6 
 
Hrušovar za oblikovalca parkurja za DP predlaga Aleša Kučerja.  Kučer pove, da ne more 
postavljati DP, če prej ne postavlja vsaj 2,3 pokalnih tekem. Meni, da bi se morala KZS 
truditi, da bi imela kvalitetne lastne kadre in jih podpirati. Baukman meni, da je v EU odprt 
trg dela in da lahko dela vsak. Andrej Kučer meni, da glede tega tako ali tako ne moremo 
narediti nič – Aleša Kučerja kot oblikovalca ni predlagal noben organizator pokalne tekme, on 
pa noče postavljati DP, če prej ni postavljal 2 pokalnih tekem. SSPO organizatorja ne more 
prisiliti, da vzame slovenskega postavljača. V razpravo se vključi Nika Bosio, ki pove, da 
toliko negativnih pripomb, kot jih je imela od tekmovalcev, ko je postavljal parkur Aleš 
Kučer, nikoli ni imela. Postavljača plača organizator in KZS ne more določati, kdo bo to. 
Kovačič predlaga, naj KZS apelira na organizatorje, naj uporabijo domače postavljače. 
 
Sklep: Aleš Kučer se zaradi dejstva, da v prvem delu sezone ne bo postavljal pokalnega 
parkurja, odpoveduje mestu postavljača na DP. SSPO predlaga UO KZS, da se za 
postavljanje parkurja na DP dogovori z Edvardom Petrovičem. 
 
Sklep: Denarne nagrade na DP za tekočo sezono zagotovi organizator oz. po dogovoru z 
UO KZS. 
 
Sklep: V Pravilniku za preskakovanje ovir se v 236. členu (tabela A) spremenijo 
kazenske točke neposlušnosti. 
(i)  prva  neposlušnost     4 kazenske točke 
(v) druga neposlušnost  ali prekršek iz čl.241  4 kazenske točke 
(Va) tretja neposlušnost   izključitev 



 
 
Tajda Bosio glede na odpoved predvidenega tekmovanja CSIO*** predlaga, da se 
tekmovanje za Pokal Slovenije, ki bo hkrati štelo tudi za DP za mlade konje, prestavi na 
datum 6.-8.9.2013, Finale Pokala Slovenije pa na datum 13.-15.9.2013. 
 
Sklep: predlagana sprememba koledarja je sprejeta. 
 
 

 
 
 
 

Urban Hrušovar 
Predsednik SSPO 

 


