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ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

Petek, 29. 03. 2019 ob 17. uri v Ljubljani, stavba WTC 

 

 

Prisotni: Dora Markun, Staša Kosler, Anica Rojec, Alenka Fetih, Klemen Turk, Vital Trdan, 

Barbara Begojev, Jana Ivančič 

 

Odsotni: Ladi Fabris 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in popravki propozicij 2019; 

2. FEI Solidarity projekta za dresuro in para dresuro; 

3. Balkansko prvenstvo 2019; 

4. Evropsko prvenstvo za otroke, mladince, mlade jahače in U25; 

5. Predlog sprememb pravilnika o povračilu stroškov udeležbe na mednarodnih 

tekmovanjih oziroma uskladitev le tega z ostalimi disciplinami; 

6. Razno. 

 

Ad 1.) 

Člani SSDJ pregledajo Propozicije za dresurno jahanje 2019. Soglasno spremenijo nekaj 

navedb. 

 

Sklep: Člani soglasno potrdijo spremenjene Propozicije za dresurno jahanje za leto 

2019. 

 

Ad 2.) 

Predsednica SSDJ na kratko predstavi projekta, ki ju je Konjeniška zveza Slovenije pridobila 

s strani FEI. En seminar za paradresuro je bil izpeljan že lani, enega je potrebno izpeljati še 

letos. Za dresuro je KZS pridobila sredstva za tri leta. Člani SSDJ se pogovarjajo, če bi v okviru 

seminarja za dresuro izpeljali tudi WDC, za kar niso preveč naklonjeni. Pisarna KZS bo 

kontaktirala strokovnjakinji za dresuro, če imata čas drugi vikend v oktobru za izpeljavo 

seminarja. Ta bi najverjetneje potekal v Ljubljani, zraven bi se poleg dresurnih sodnikov 

povabilo še trenerje in učitelje jahanja. 

Za organizacijo paradresurrnega seminarja bo Staša Kosler kontaktirala mamo Hane Brečko. 

K sodelovanju se povabi Ano Gregorič in Jasno Božac. 

 

Ad 3.) 

Predsednica SSDJ pojasni, da redno potekajo sestanki med organizatorjem Balkanskega 

prvenstva in Kobilarno Lipica.  

Februarja je bila na FEI podana prošnja za spremembo lokacije in datuma Bal. prvenstva, ki 

pa še ni bila potrjena.  

Člani SSDJ so si enotni, da je zadnji dan, ko lahko tekmovalci še naredijo kvalifikacije, 

2.6.2019. Tekmovalci morajo narediti kvalifikacije po propozicijah – v najtežji nalogi v kategoriji, 
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v kateri bodo tekmovali na Balkanskem prvenstvu. SSDJ predlaga UO, da bi KZS tekmovalcem 

in ostalim udeležencem kupil majice, ob manjšem številu pa zagotovil še podsedelnice. 

Člani enotno predlagajo kot šefa ekipe Ladija Fabrisa. 

 

Sklep: Na spletno stran KZS se objavi obvestilo glede kvalifikacij za nastop na 

Balkanskem prvenstvu. 

 

Ad 4.) 

Letos je EP za otroke, mladince in mlade jahače v Italiji. Organizatorju je potrebno poslati, če 

se bo Slovenija udeležila EP. Na spletno stran KZS naj se objavi obvestilo glede kvalifikacij, ki 

so napisane tudi na spletni strani FEI.  

 

Sklep: Pisarna KZS bo na spletni strani objavila obvestilo o poteku kvalifikacij za EP za 

otroke, mladince in mlade jahače. 

 

Ad 5.) 

Člani SSDJ pregledajo aktualni Pravilnik o povračilo stroškov. Soglasno spremenijo pogoje, ki 

jih bodo predlagali UO. 

 

Sklep: Člani soglasno spremenijo pogoje za povračilo stroškov na mednarodnih 

tekmovanjih, ki jih bodo poslali UO  KZS v potrditev. 

 

 

Ad 6.) 

Predsednica pove, da je KZS sporočila na OKS, da bodo tekmovalci poskušali pridobiti 

kvalifikacije na Olimpijske igre tako v disciplinah preskakovanje ovir in eventing kot tudi v 

dresuri. 

 

Naslednji sestanek članov SSDJ bo v drugem tednu aprila. 

 

 

 

Sestanek končan: 21.00 

 

 

predsednica SSDJ         zapisala 
Dora Markun                     Rebeka Grabar 
 
 


