
 

ZAPISNIK 11. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE 
OVIR 

 
Datum: Ponedeljek, 21.12.2020 ob 19.00 uri  
Lokacija: Online preko Zoom aplikacije  
 
Prisotni: predsednik Primož Rifelj, Andrej Kučer, Robi Skaza, Rok Vadnjal, Tajda Bosio, Miha 
Kovačič  
Opravičeno odsotni: Alenka Keršič  
 
Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO  
2. Predlog SKA za Strokovne delavce v padoku na tekmovanjih v preskakovanju ovir  
3. Propozicije 2021  
4. Koledar tekmovanj 2021  
5. Koledar reprezentance 2021  
6. Razno  

 
Ad 1 

 
Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka z dne 13.7.2020 se soglasno potrdi.  
 

Ad 2 
 
Ga. Bosio predstavi predlog SKA za nadzor dela Strokovnih delavcev v ogrevalnem prostoru na 
tekmovanjih v preskakovanju ovir. Predlog SKA je naslednji:  
 
Strokovni delavec 1 (z veljavno licence za tekoče leto) lahko v padoku trenira tekmovalce le 
pod navedenimi pogoji:  
 
»Na šolskih tekmovanjih do kategorije vključno E1 (60cm)  
Na ostalih tekmovanjih do kategorija vključno A0 (100 cm), v primeru da ima vsaj licenco L za 
preskakovanje ovir  
Do kategorije A2/L (115 cm), če ima vsaj M licenco za preskakovanje ovir  
Vse kategorije, če ima licenco S za preskakovanje ovir, 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 ali ga ne zaključi, lahko v prihodnje v padoku trenira le do 
kategorije A2/L (115 cm)  
Osebe, ki nimajo strokovne usposobljenosti in veljavne licence, v padoku ne smejo trenirati pod 
nobenimi pogoji.  
Iz zgornjih določil so izvzete osebe, ki jahačem ovire samo postavljajo. Te ne smejo biti mlajše od 
15 let.  



Kontrolo izvaja sodnik v padoku ali steward, ki ob prvi kršitvi izreče opomin tekmovalcu ki ga 
nepooblaščena oseba trenira; ob drugi in nadaljnjih kršitvah pa iz trenutne tekme diskvalificira 
tekmovalca, ki ga nepooblaščena oseba trenira.  
 
Predlog SKA je tudi, da KZS pošlje dopis na konjeniške zveze sosednjih držav, v katerem jih 
obvesti, da morajo imeti njihovi strokovni delavci, ki trenirajo na tekmovanjih po Sloveniji 
ustrezno usposobljenost, skladno s pogoji njihove zveza in se jih hkrati obvesti, da bo sodnik v 
ogrevalnem prostoru imel pravico, da ustrezno usposobljenost tudi preveri.«  
 
Sklep: SSPO predlog SKA za nadzor Strokovnih delavcev v padoku potrdi.  

 
Ad 3 

 
Prisotni skupaj pregledajo propozicije za preskakovanje ovir in sklenejo, da so korektne. G. 
Vadnjal opozori, da je iz točkovanja izpadel GP CSI U25 Cup. Ali se ga točkuje kot ponder 2 ali 
ponder 3.  
 
Sklep: Prisotni sklenejo, da se za tekmovalno sezono 2020 GP CSI U25 Cup točkuje po ponder 2 
in z naslednjo sezono v 2021 kot ponder 3. Ostale propozicije ostanejo nespremenjene.  

 
Ad 4 

 
G. Vadnjal povzame termine organizatorjev, ki so tekmovanja za sezono 2021 že prijavili. Imamo 
dve kandidaturi za organizatorja DP v preskakovanju ovir: KK Lipica in ŠD Titani Ljubljana. Člani 
SSPO se strinjajo s predlaganim terminom za DP, 19.8. – 22.8.2021.  
 
Sklep: Termin za DP se potrdi v avgustu, 19.8. – 22.8.2021. SSPO bo stopil v stik z obema 
organizatorjema in pričel s pogovori glede organizacije.  
 
Predstavijo se ostali termini na koledarju, hkrati člani določijo termine za izvedbo tekmovanja za 
Pokal Slovenije.  
10.4. – 11.4. – CSN* KK Pip  
17.4. – 18.4. – CSN** Pokal Slovenije  
8.5. – 9.5. – CSN** Pokal Slovenije  
4.6. – 6.6. – CSN** KK Lipica - Pokal Slovenije  
3.7. – 4.7. – CSN** Pokal Slovenije  
30.7. – 1.8. – CSN** KK Urh Bauman – Pokal Slovenije  
19.8. – 22.8. – DP preskakovanje ovir  
3.9. – 5.9. – CSN** ŠD Konjeniški center Celje - DP mladi konji in Pokal Slovenije  
25.9. – 26.9. – CSN** Finale Pokala Slovenije  



Sklep: Trenutni termini in organizatorji se potrdijo in objavijo na spletni strani KZS. SSPO 
predlaga, da se ponovno pozove organizatorje, ki tekmovanj za sezono 2021 še niso prijavili, 
da to storijo čim prej.  

 
Ad 5 

 
V tekmovalni sezoni je plan, da bi članska reprezentanca nastopila na dveh ekipnih tekmovanjih v 
prvi polovici leta in udeležba individualnih tekmovalcev ali reprezentance na tekmovanjih za 
svetovni pokal.  
 
Ekipna tekmovanja:  
21.4. – 25.4.2021 CSIO3* EEF RQ Gorla Minore (ITA)  
24.6. – 27.6.2021 CSIO3* EEF RQ Magna Racino (AUT)  
 
Tekmovanja za Svetovni pokal:  
13.5. – 16.5.2021 CSI2*W Šamorin (SVK)  
11.6. – 13.6.2021 CSI2*W Babolna (HUN)  
16.6. – 20.6.2021 CSI3*W Olomouc (CZE)  
 
Sklep: Do naslednjega sestanka se pripravi točen plan tekmovanj za reprezentanco v vseh 
starostnih kategorijah.  

 
Ad 6 

 
G. Vadnjal predstavi pogovore na OKS glede kategorizacije športnikov. Glavna sprememba bi 
bila, da bi za mednarodno kategorizacijo štel tudi rezultat med prvimi tremi iz GP tekmovanj, ki 
štejejo za LR. Člani se s predlogom strinjajo in upajo na pozitivno odločitev OKS.  
G. Rifelj nadaljuje pogovor s temo klubov, ki v letošnjem letu niso organizirali tekmovanja. 
Prisotne povpraša za mnenje ali so le-ti zaradi Covid razmer opravičeni plačila neorganizacije 
tekmovanj? Člani se strinjajo, da v kolikor nekdo registrira tekmovalni klub, ve tudi kakšne so 
dolžnosti tekmovalnega kluba do KZS. Klubi, ki so tekmovanje prijavili, vendar ga zaradi vladnih 
odlokov/prepovedi v Covid razmerah niso mogli izvesti, so izkazali vsaj interes po organizaciji 
tekmovanja. Nekateri niti tega niso storili.  
 
Predlog SSPO je, da UO upošteva krizne Covid razmere pri odločanju glede kazni za 
neorganizacijo tekmovanj. Zaželjeno bi bilo, da se klube, ki letos niso organizirali tekmovanja 
pozove, da naslednje leto aktivno prisostvujejo ali se priključijo organizaciji tekmovanj. V 
vednost pa je potrebno tudi vzeti ali je to enkraten primer zaradi izrednih Covid razmer ali je to 
klub, ki se že več let izogiba organizaciji tekmovanj.  
 
Člani pogovor nadaljujejo o trenutni situaciji zaprtja dejavnosti in vseh športnih aktivnosti. 
Strinjajo se, da je konjeniški šport edinstven, saj ni le en športnik ampak sta dva, konj in jahač. V 
kolikor treningov ob sproščanju ukrepov ne bodo mogli pričeti vsaj registrirani tekmovalci, 
potem bo začetek sezone ponovno prestavljen, saj tekmovalci in konji ne bodo v formi.  



Konjeništvo individualen zunanji šport, kjer je stik med osebami skoraj nemogoč. Mnogo 
lastnikov konj je mlajših od 18 let, ki v trenutnih pogojih upravljajo s konji sami, saj treningi niso 
dovoljeni, kar pa predstavlja večjo nevarnost tako za jahača kot konja. In še konj predstavlja 
polovico našega športa in se jih sprejema kot vrhunske športnike, ki ravno tako potrebujejo 
aktivne treninge, če želimo biti pripravljeni na novo sezono.  
 
SSPO UO predlaga, da bi se pripravil dopis naslovljen na OKS z obrazložitvijo specifike našega 
športa v katerem bi pozvali k dovoljenju treningov vseh tekmovalcev, ki so registrirani pri KZS.  
 
 
Sestanek se je zaključil ob 21.00 uri.  
 
 
Zapisnikar                                                                                                           Predsednik SSPO  
Tajda Bosio                                                                                                         Primož  Rifelj 


