
ZAPISNIK 17. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA 

PRESKAKOVANJE OVIR 

 
 

Datum: Ponedeljek, 10.1.2022, ob 18.00 

Lokacija: prostori ŠD Konjeniški center Celje, Lopata 43 

 

Prisotni: Tajda Bosio, Robi Skaza, Rok Vadnjal, Alenka Keršič, Franc Slavič, Uroš Kocbek 

Opravičeno odsotni: Miha Kovačič, Primož Rifelj 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika zadnjega sestanka 

2. Pregled tekmovalne sezone 2021 

3. Pregled propozicij za sezono 2022 

4. Reprezentanca – kader in plan tekmovanj 

5. Organizacija mednarodnega tekmovanja v Lipici 

6. Razno 

 

 

Ad 1) 

Sklep: Zapisnik se potrdi. 

 

Ad 2) 

Tudi lansko sezono je večina tekmovanj še vedno potekala samo dva dni. Kljub vladnim in 

NIJZ  pogojem so bila tekmovanja dobro obiskana in so potekala brez zapletov. 

 

Ad 3) 

Odpre se debata ali bodo letos tekmovanja še potekala po COVID propozicijah. Ker uradno 

epidemija ni več razglašena, po tem ni več potrebe. 

 

Sklep: Tekmovanja v sezoni 2022 se organizirajo po veljavnih standardnih propozicijah. 

 

Rok pove, da v lanski tekmovalni sezoni Eq-win denarni sklad zaradi Covid propozicij ni bil 

izplačan.  

 

Sklep: Člani potrdijo izplačilo Eq-win denarnega sklada za preteklo tekmovalno sezono 

2021. 

Robi obudi idejo glede Eq-win pokala in povpraša ali je interes za ponovno organizacijo. S tem 

bi ponovno obudili in imeli tudi nekaj tekmovanj na višini 145 cm. Prevlada konsenz, da 

trenutno ni zadostnega števila tekmovalcev, ki bi na tem nivoju uspešno tekmovali, hkrati pa 

predstavlja dodaten strošek za organizatorja. Kljub temu pa se organizatorji sami lahko odločijo 

za organizacijo tekmovanja na višini 145 cm.  

Pogovor se odpre okoli višine tekmovanj na DP. Glede na to, da nimamo števila jahačev za 

višino 145 cm, koliko je potem smiselno imeti finale članskega DP na višini 150 cm. Poda se 

predlog, da bi se finale znižal za 5 cm, saj bi tako pridobili bolj konkurenčen finale. 

 

Sklep: Člani SSPO potrdijo spremembo višine na finalu DP za seniorje. Nova višina je 

145 cm.  

 



Rok povpraša prisotne za mnenje glede člena po katerem potekajo tekmovanja za Pokal 

Slovenije za otroke. Trenutno ta tekmovanja potekajo po členu 238.1.4. – idealni čas. Aco in 

Uroš sta mnenja, da ta člen ni primeren, saj ni vse odvisno samo od jahačev, ampak tudi od 

oblikovalca parkurjev. Predstavi se predlog, da bi se tekmovanja za Pokal otroci odvijala nazaj 

po členu 238.1.1. 

 

Sklep: Potrdi se sprememba, da se tekmovanja za Pokal Slovenije za otroke vrnejo na 

star način točkovanja, ki je potekal po členu 238.1.1. V primeru enakosti točk za prvo 

mesto bo potekalo ožje tekmovanje na Finalu Pokala. Otroci, ki se ožjega tekmovanja ne 

udeležijo, se uvrstijo za nastopajočimi v ožjem tekmovanju, ex-aequo.  

 

Sklep: Pripravi se čistopis propozicij in se obravnavajo na naslednji seji SSPO.  

 

Ad 4) 

Prisotni pregledajo seznam trenutnih jahačev, ki izpolnjujejo kriterije za reprezentanco. Rok 

predstavi plan tekmovanj za člansko reprezentanco: 1. CSIO Mannheim 5.5.-8.5.2022; 2. 

Bratislava/Šamorin 19.5.-22.5.2022; 3. EEF Development league Lipica 5.8.-7.8.2022.  

 

Sklep: Pripravi se uradni dopis v katerem se reprezentantom predstavi plan tekmovanj 

in priprav.  

 

Rok pove, da letos potekajo Mediteranske igre v Alžiriji v začetku julija. Udeležba na igrah je 

velik zalogaj tako finančno kot logistično. Poleg tega je za konje Alžirija sredi poletja najbolj 

vroča. 

 

Sklep: Nastopi reprezentance so prioriteta udeležba na CSIO EEF lige in naš domač EEF 

Development league, v kolikor bodo namenska sredstva še ostala, se bodo le-ta namenila 

za pripravljalne treninge in tekmovanja. 

Plan tekmovanj za mlajše kadre se pripravi do konca januarja. 

 

Ad 5) 

Rok predstavi nov koncept tekmovanj s strani EEF – razvojna liga. S sofinanciranjem 

tekmovanj bi EEF rada pomagala državam pri organizaciji mednarodnih tekmovanj v obliki 

Pokala Narodov, vendar na nivoju dosegljivem tem državam. Člani se strinjajo, da je ideja 

dobra in bi pristopili k sodelovanju. 

Sklep: Predlaga se datum za mednarodno tekmovanje v Sloveniji – 5.8.-7.8.2022. 

 

Ad 6) 

Za prvi trening reprezentance se predlaga Gerfried Puck, ki je trenutno nastanjen v Sloveniji. 

Gerfrieda se pozove k sodelovanju in se določi preliminirani termin treninga za prvi vikend v 

februarju. Hkrati bi se izvedlo tudi izobraževanje za strokovne kadre. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 22.00 uri. 

 

 

 

 

Zapisnikar       Predsednik SSPO 

Tajda Bosio       Tajda Bosio (po pooblastilu) 


