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ZAPISNIK 14. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE OVIR 

 
Lokacija: ponedeljek, 8.03.2021 v Levstikovi dvorani Osrednje knjižnice Celje 
Prisotni: Primož Rifelj, Robi Skaza, Tajda Bosio, Alenka Keršič, Andrej Kučer, Mihael Kovačič, 
Rok Vadnjal 
 
DNEVNI RED: 

1.Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO  
2. Propozicije 2021  
       - točkovanje  
3. Reprezentanca  
4. Vpliv virusa EHV na tekmovalno sezono 
5. Razno  

Ad 1 

Sklep: Zapisnik 13. sestanka SSPO se soglasno potrdi. 

Ad 2 

R. Vadnjal predstavi spremembe v propozicijah za leto 2021. 
A. Keršič predlaga, da se pripravi spisek strokovnih delavcev in tekmovalcev z S licenco, ki 
lahko trenirajo v padoku. Člani se strinjajo.  
 
Sklep: Spisek pooblaščenih oseb v padoku dobijo sodniki. Naredi se čistopis propozicij in 
se jih pošlje v potrditev UO. 

Predsednik SS se uvodoma zahvali Tajdi Bosio, ki si je vzela čas, temeljito preučila FEI sistem 
ter pripravila predlog točkovanja. Člani SS se seznanijo s predlogom točkovanja, ki ga je 
pripravila T. Bosio. Strinjajo se, da so zajete vse vrste tekmovanj, katerih se slovenski 
tekmovalci udeležujejo. Dodatno spremenijo določene koeficiente, da se uskladijo 
nesorazmerja točkovalnega sistema. 

Ob koncu razprave je T. Bosio povedala, da je med procesom priprave pravil točkovanja ter 
določitvi ponderjev večkrat tudi osebno spremenila svoje mnenje. Vendar pa je po pregledu 
vseh pravil ter določil FEI ugotovila, da gre pri CSI** in U25 EY-CUP za dve tekmovanji, ki sta 
po FEI težavnostno enakovredni.  

Ob koncu točke je predsednik SS povedal, da tokrat zadnjič SS razpravlja o točkovanju. V 
kolikor UO tega predloga ne bo potrdil, naj nov predlog pripravi sam UO.  

Sklep: SS sprejme predlagani točkovalni sistem, ki se doda k propozicijam kot priloga. 
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Ad 3 

M. Kovačič predstavi plan reprezentance za mlajše mladince in mladince. P. Rifelj predlaga M. 
Kovačiča za koordinatorja reprezentance, člani se strinjajo. 

P. Rifelj predstavi plan reprezentance za člane. Cilj ostajajo ekipne tekme EEF, CSI W (svetovni 
pokal) ter GP Longines Rankings. 

P. Rifelj predlaga, da KZS krije stroške štirih entry fee U. Baumana, ki so namenjene pripravi 
na evropsko prvenstvo. To šteje kot povrnitev stroškov po obostoječem pravilniku.  V kolikor 
zaradi prodaje konja pred nastopom na EP ne bi nastopil, mora stroške pirpravljalnih tekem 
vrniti nazaj na KZS. Člani SS predlog podprejo.  

Debata poteka o nakupu in izgledu novih tekmovalnih suknjičev za reprezentanco. 

Sklepi: 
Sklep 1. Sprejme se plan reprezentance za mlajše mladince, mladince in člane. 
M. Kovačič prevzame vlogo koordinatorja reprezentance za mlajše mladince in mladince, za 
EEF CSIO3* Gorla Minore se sestavi članska ekipa. U. Baumana se pozove, da pošlje seznam 
pripravljalnih tekem za EP, ki bi se jih želel udeležiti. 

Sklep 2. Urhu Baumanu se povrnejo entry fee za štiri pripravljalne tekme za EP. V primeru 
neudeležbe na EP zaradi prodaje konja, stroške tekem povrne KZS. 

Sklep 3: Urhu Baumanu se izplača nagrada za osvojen Grand Prix CSI** v višini 1.000 eur.  

Sklep 4: UO se pozove, da zagotovi sredstva za nakup suknjičev, dek ter podsedelnic za 
nastope reprezentanc.  

Ad 4 

Za mesec marec se tekmovanja odpovejo. R. Vadnjal se uskladi s KK Brdo pri Ihanu za novi 
termin.  

Skladno s situacijo s konjskim herpes virusom EHV, se do konca meseca marca počaka z 
odločitvami glede tekmovanj, nato se prilagodi načrte primerno situaciji. 

A. Kučer predlaga, da se objavi obvestilo glede cepljenja konj na turnirjih, člani se strinjajo.  

Sklep: Objavi se obvestilo, da se cepljenje konj priporoča, ker je možno da bodo 
organizatorji zahtevali potrdilo o cepljenju. 
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Ad 5 

Pod točko razno ni bilo debate. 

Sestanek smo končali ob 21.05 uri. 

 

Zapisala                                                              predsednik SS za preskakovanje ovir 
Brina Sanda                                                       Primož Rifelj 
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