
ZAPISNIK 2. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 

Dne  8.julija 2019 ob 19.00 uri v prostorih CKŠ Celje na Lopati. 

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

Alenka Keršič, Andrej Kučer, Mihael Kovačič, Robert Bombek  

 

Dnevni red: 

1.  Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO  

2.  Balkaniada v Istambulu-Turčija  

3.  Državno prvenstvo skakanje v Lipici 

4.  Grupa  

5.  Razno  

Ad 1 

Sklep: Ni bilo pripomb, zapisnik se potrdi. 

 

Ad 2 

Kandidati za udeležbo na Balkaniadi v Istambulu so ekipa 4 otrok, ekipa članov, ter 

ind.mladinci in ml.jahači. Razpis za prijave se objavi na spletni strani KZS, okvirne prijave do 

24.7.zaradi izvajanja aktivnosti.  Glede transporta R.Skaza pridobi ponudbo madžarske firme, 

ter pripravi stroškovnik za prevoz po konju, odn.celoten transport. R.Bombek pridobi 

informcijo glede cen avio kart za tekmovalce.Glede gratis nastanitve tekmovalcev 

predsednica Polona Rifelj kontaktira z organizatorjem, turško zvezo, odn.njenim 

predsednikom. KZS Primožu Riflju posreduje podatek koliko je še namenskih sredstvih za 

reprezentance. 

8.in 9. avg. bo na Lopati potekal team building  trening kot priprava za Balkaniado. 

 

Ad 3 

Priprave na DP v Lipici potekajo načrtovano. T.Laufer je predlagal, da bi bil warm up tudi za 

ostale tekmovalce. SS ugotavlja, da zaradi določenih dejstev –prihod konj šele v sredo, prav 

tako tehničnega osebja, izdelava štartnih list –v dopoldanskem času ni mogoče izpeljati 

primernega warm upa za ostale tekmovalce, tako da je warm up po urniku za udeležence DP. 

 

Ad 4 

V konceptu EEF predvidenega novega Evropskega ekipnega tekmovanja, ki naj bi nadomestil 

Didivizijo 2 kot del Longine NC Serije je Slovenija  uvrščena v Centralno grupo, kjer so 

Nemčija, Švica, Slovaška, Madžarska, Češka, Avstrija, Hrvaška in Liechtenstein. 

Po krajši razpravi, da je južna grupa glede rezultatov sicer ugodnejša, je pa centralna boljša 

zaradi možnosti udeležbe na velikih turnirjih, se sprejme  

Sklep: Slovenija ostane v Centralni grupi  

 

Ad 5 

EEF ima tako kot FEI solidarnostne programe, na katere lahko zveza kandidira z navedbo 

kakšen seminar in koga želimo, EEZ nosi vse stroške predavateljev, KZS le stroške 

namestitve. 

Za preskakovanje zaprek bi kandidirali za trenerja za mlajše selekcije, ter ml.jahače in člane. 

R.Skaza pove, da bi za izobrževanje kndidirali za Level 2 in 3. 

 Zapisnikar                 Predsednik SS za presk. ovir 

Alenka Keršič         Primož Rifelj 



 

 


