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ZAPISNIK 15. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKAKOVANJE OVIR 

ponedeljek, 7.06.2021 ob 19.00 na terasi Športnega društva Konjeniški center Celje 

 

Prisotni: Primož Rifelj, Robi Skaza, Rok Vadnjal, Andrej Kučer, Mihael Kovačič, Alenka Keršič, Tajda 

Bosio 

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka SSPO 

2. Koledar tekem 2021 

3. Reprezentanca 

4. Tekoča problematika 

5. Razno 

 

Ad 1 

T. Bosio pripomni, da je potrebno pri zapisniku 14. sestanka SSPO, pri točki Ad 4, spremeniti zapis 

U25 GP na U25 EY-CUP. 

Sklep: Zapisnik zadnjega sestanka SSPO se s popravkom soglasno potrdi. 

 

Ad 2 

R. Vadnjal pove, da ima v sredo sestanek v Kobilarni Lipica, glede izvedbe pokalne tekme v juliju in 

državnega prvenstva v avgustu. Iz Lipice so že sporočili, da bodo za konjski virus EHV zahtevali 

potrdilo o cepljenju (oba odmerka) ali PCR test.  

R. Skaza predlaga, da bi na tekmi, ki jo organizira KK Velenje dodali v soboto pokalno člansko tekmo, 

saj je minuli vikend na Lopati odpadla. Člani se s predlogom strinjajo.  

Sklep: Članska pokalna tekma se v KK Velenje razpiše oba tekmovalna dneva.  

 

Ad 3 

Debata poteka o dosežkih Urha Baumana in njegove udeležbe na Evropskem prvenstvu. U. Bauman 

je bil pozvan, da pripravi seznam spremljevalne ekipe na katerem je tudi njegov veterinar, dr. Milan 

Hren. Del stroškov veterinarja pokrije KZS. Člani SSPO potrjujejo ekipo, ki bi potovala z Urhom in ga 

pri tem v celoti podpirajo. SSPO naproša UO KZS, da v celoti finančno podprejo projekt Urha 

Baumana za EP.  
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R. Vadnjal pove, da se želijo EP udeležiti tudi Nika Kumer, Ajda Ušen in Tija Kocjan. Kvalifikacije je do 

sedaj opravila le Nika Kumer. P. Rifelj predlaga, da se jih pozove glede priprave seznama tekem, ki se 

jih imajo namen udeležiti kot pripravo na EP.   

Sklep 1: SSPO soglasno potrdi udeležbo Urhove ekipe na EP. 

Sklep 2: Kandidatke za EP se pozove k pripravi seznama pripravljalnih tekem. 

 

Ad 4 

A. Keršič in T. Bosio odpreta debato glede poni tekem. R. Skaza predlaga, da bi poni tekme ločili od 

drugih, člani se s predlogom strinjajo. Kategorijo ponijev lahko štartajo otroci do 14 leta, višina ponija 

se določi po FEI pravilniku. Jahač, ki štarta Pokal za ponije, ne sme štartati z istim konjem Pokala za 

otroke ali mlajše mladince. 

M. Kovačič predlaga, da bi razpisali določena pravila glede zaščitne opreme jahačev, člani se strinjajo, 

saj ugotavljajo, da otroci nimajo primerne in dovolj varne zaščitne opreme. 

Sklep 1: Dodatno se razpiše Pokal Slovenije za ponije in DP za ponije.  

Sklep 2: M. Kovačič pripravi predlog pravilnika o ustrezni zaščitni opremi jahačev. 

 

Ad 5 

Pod razno ni bilo debate. 

 

Sestanek smo zaključili ob 20.30 uri. 

 

Zapisala                                                                                                                    predsednik SSPO 

Brina Sanda                                                                                                                            Primož Rifelj 
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