
ZAPISNIK 
1. seje Strokovnega sveta za dresurno jahanje v torek, 8.11.2011 ob 18. uri v 

prostorih Matej d.o.o. na hipodromu v Ljubljani 
 

 
Prisotni: Dora Markun, Petra Peterlin, Borut Cerar, Alenka Fetih, Ajda Kalan, Anica Rojec, 
Ladislav Fabris 
 
DNEVNI RED 
 

1. Izvolitev zapisnikarja 

2. Pregled dogodkov pretekle tekmovalne sezone 

3. Klasificiranje dresurnih nalog v tujini 

4. Razno 

 
 

Ad 1 
 
Markunova pozdravi navzoče na prvi seji novega SS za dresurno jahanje. Za zapisničarko 
predlaga tehnično sekretarko KZS Sašo Sedlar in meni, da je pravilno, da je Sedlarjeva 
navzoča na sestankih strokovnega sveta, da je sproti informirana o novostih in delovanju. 
 
Sklep: Saša Sedlar je soglasno imenovana za zapisničarko. 
 

Ad 2 
 
Markunova člane SS za dresuro prosi, da v prihodnje svoja opažanja, kritike in predloge za 
izboljšanje tekmovalnega sistema dresurnega jahanja podajajo sproti, da se težave ne nabirajo 
in se lahko sproti rešujejo.  
Cerar pove, da je potrebno določiti pravilo, kaj se zgodi, če imata dva tekmovalca v končni 
razvrstitvi Pokala Slovenije enako število točk. Peterlinova pove, da po FEI pravilih v takem 
primeru prevlada ocena iz Kur-a.  
Nadalje Cerar predlaga, da bi imel v tekmovalni sezoni 2012 KK Ljubljana le eno 
kvalifikacijsko tekmo za Pokal Slovenije, druge kvalifikacijske tekme pa bi organizirali drugi 
klubi. Tako bi tekmovalci morali hoditi jahat tudi drugam. Kot je sedaj, tekmovalci pridejo 
jahat le v Ljubljano, ostale tekme pa imajo le po 20 prijavljenih, kar postavlja tekmovalce in 
organizatorje v neenak položaj. Peterlinova pove, da dvomi, da bo drugo leto KK Gibanje 
organiziral pokalno tekmo.  
Rojčeva predlaga, da v letu 2012 ne bi organizirali toliko pokalnih tekem, ampak bi se 
skoncentrirali na manjše tekme s skupno oceno, kjer bi se sodniki skoncentrirali predvsem na 
opombe, da bi jahači vedeli na čem delati vnaprej. Nivo znanja je prenizek, da bi delali samo 
pokalne tekme, potrebno je delati na bazi jahačev, ki je slaba. Kvalifikacijske pokalne tekme 
bi bile samo 3, štela bi rezultata dveh kvalifikacijskih in finala. Fabris meni, da je težko s 
skupno oceno ocenjevati naloge težavnosti M in S, saj teh nalog ne moreta soditi le dva 
sodnika. Rojčeva poudari, da je potrebno delati na podmladku. Te tekme bi bile mišljene bolj 
kot trening, da bi tekmovalci dobili povratno informacijo o svojem delu od sodnikov. Ob 
določenih pogojih bi rezultati takšnih tekem lahko šteli tudi za napredovanje licenc. Na teh 
tekmah bi lahko v posebni skupini jahači tudi opravljali izpit za pridobitev licence. Cerar 
predlaga, da bi lahko na teh tekmah pridobili licenco E.  



Rojčeva meni, da je potrebno uskladiti propozicije in Pravilnik o registraciji tekmovalcev, saj 
se na različnih mestih pojavlja različen podatek o nivoju zahtevanega znanja za pridobitev A 
licence. Ta je 60% in ne 58%, kot je še vedno mestoma napisano.  
Fabris meni, da bi bilo potrebno na licenčnem seminarju za dresurne sodnike predstaviti 
sojenje na skupno oceno, da bodo vsi sodniki sodili skladno. Potrebno je določiti, ali se bolj 
ocenjuje jahača ali konja, kaj pri končni oceni prevlada.  
Rojčeva nadaljnje predlaga, da bi uvedli nove dresurne naloge, saj se obstoječe jahajo že zelo 
dolgo. Propozicije za sezono 2012 je potrebno objaviti do konca leta 2011, da se ne bi 
ponovila napaka od lani, ko ob organizaciji prve tekme v sezoni še niso bile sprejete 
propozicije. Cerar meni, da bi moral SS na začetku leta potrditi, katere naloge se lahko 
razpisujejo. Rojčeva meni, da naloga A3 ni dobra in je ne bi smeli ponovno potrditi, saj ni 
primerna za šolske konje, s katerimi tekmovalci ponavadi nastopijo na tekmah kategorije A. 
Ostali se strinjajo.  
Rojčeva predlaga, da bi se spremenilo določilo, da lahko konj, ki tekmuje v kategoriji S, štarta 
le enkrat dnevno. Takemu konju bi moralo biti dovoljeno na isti dan nastopiti tudi na nižji 
kategoriji. V tujini je to dovoljeno.  
Tudi skakalnim jahačem bi morali predlagati, da bi jahali na dresurnih trening tekmah. Cerar 
meni, da bi morali za tekme kategorije CDND znižati štartnino, tekme ne bi bile tako uradne, 
ne bi bila potrebna okrasitev jahališča, lahko bi se jahalo v hlačah katerekoli barve in 
gamašah. Rojčeva doda, da bi šlo tu bolj za pridobivanje izkušenj in izgubo treme 
tekmovalcev pred nastopi na tekmah.  
Kalanova poda predlog, da bi se dvignil procent za kvalifikacijo za udeležbo na CDI tekmah 
na 62%.  
Cerar predlaga datume za drugo sezono v organizaciji KK Ljubljana: 
12.5. KK Ljubljana pokalna tekma 
22.-24.6. KK Ljubljana DP 
1.-2.9. KK Ljubljana WDC 
6.-7.10. KK Ljubljana Finale pokala Slovenije 
 
Odpre se polemika okoli datuma državnega prvenstva. Peterlinova meni, da je konec junija 
problematičen zato, ker je takrat konec šole, popravni izpiti in matura in otroci nimajo časa 
trenirati, poleg tega pa so preobremenjeni. Kalanova se ne strinja in meni, da se na to ni 
potrebno ozirati. Rojčeva predlaga datum 20. september. Cerar meni, da DP in finale pokala 
ne bi smela biti tako blizu. Če se ti poškoduje konj ali zboliš, tako izgubiš oboje. Datum v 
juliju ni primeren, ker gredo otroci na počitnice. Nikoli ne bomo našli datuma za DP, ki bi 
ustrezal vsem zato predlaga, da ohranimo prvotno prelagani datum in ga uvrstimo na predlog 
koledarja prireditev za leto 2012, potem pa je še dovolj časa za spremembo, če bo veliko 
pritožb. 
Nadalje se odpre razprava okoli prevoda dresurnih nalog. Rojčeva meni, da dresurnih nalog ni 
potrebno prevajati, saj danes že vsi znajo angleško. Tako tudi ne bi prišlo do nesporazumov 
glede prevodov. Kalanova pove, da so ji v Avstriji povedali, da izraz traver po diagonali ne 
obstaja in da je to traversala. Cerar meni, da bi SS moral določiti enotne izraze in potem 
uporabljati vedno enake. Peterlinova pove, da je angleški izraz half pass prevedla kot traver. 
V pravilniku je zraven v oklepaju napisano, da gre za traver po diagonali, uporablja pa se le 
izraz traver. Kadar gre za traver po stezi je to posebej specificirano, kadar pa le za traver, gre 
vedno za traver po diagonali. 
 
Markunova meni, da bi bilo potrebno imeti za propozicije poseben sestanek, saj je to obsežna 
tema. Do naslednjega sestanka naj vsak član SS razmisli in pripravi svoje predloge za 



spremembo propozicij, ki se bodo nato na sestanku oblikovali v končno verzijo. V vmesnem 
času naj komunikacija poteka preko maila.  
 
Sklep: sestanek SS, na katerem se bodo sprejele propozicije za tekmovalno sezono 2012 
bo 6.12.2011 ob 18.15. uri v prostorih Matej d.o.o. na hipodromu v Ljubljani. 
 

 
Ad 3 

 
Sklep: Tekmovalci, ki tekmujejo v tujini morajo pol eg rezultatov na KZS predložiti tudi 
ocenjevalne pole. Te Sedlarjeva pošlje Markunovi, ki določi člana SS, ki bo določil 
kateri nalogi je predložena tuja naloga najbolj podobna. 
 
 
Sestanek zaključen ob 20.00 
 
 
Predsednica SS za dresurno jahanje       Zapisala 
Dora Markun          Saša Sedlar 
 


