
ZAPISNIK SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

Sreda, 30.1.2019 ob 11. uri v pisarni KZS 

 

 

Prisotni: Petra Peterlin, Rebeka Grabar, Jasna Božac, Jurij Rudež 

 

Odsotni: Neja Kogoj 

 

Dnevni red: 

1.       Potrditev prejšnjega zapisnika 
2.       Propozicije za leto 2019 
3.       Koledar tekem 2019 
4.       Balkansko prvenstvo 2019 
5.       Dresurni treningi v letu 2019 
6.       Razno 
 

Ad 1.) 

Sklep: Člani SSDJ soglasno potrdijo zapisnik prejšnjega sestanka strokovnega sveta. 

 

Ad 2.) 

Jurij Rudež pove, da se Pokal Slovenije lansko leto ni ravno obnesel. Člani SSDJ grejo čez 

Propozicije in jih dopolnijo. Nekaj sprememb bo v letu 2019 glede cene registracije tujih konj, 

glede napredovanje v višje kategorije licenc, kvalifikacijskih norm, rok prijav za DP, imenovanja 

sodnikov za DP, glede tekem za mlade konje, uskladitev pravil o rumenem kartonu,pri nalogah 

za DP – posamični plasma, pri nalogah za DP 2019 – ekipno za amaterje. Tekme, ki štejejo 

za Pokal Slovenije, so lahko eno ali večdnevne. Petra Peterlin bo v kratkem prevedla del FEI 

pravilnika, kjer je navedena oprema konja in jahača in bo aktualizirala slovenske propozicije 

za 2019. 

 

Sklep: Člani potrdijo predlog Propozicij za dresurno jahanje za leto 2019. 

 

Ad 3.) 

Člani SSDJ pregledajo koledar tekem za leto 2019. V letu 2019 je predvidenih 8 tekmovalnih 

dni za Pokal Slovenije, nekaj tekmovanj kategorije CDNB in CDNC ter dve mednarodni 

tekmovanji – konec maja CDIW, CDI3*, CDICh-A, CDIJ, CDIP, CDIY, CDIYH, ter v mesecu 

juliju Balkansko prvenstvo CH-Balkan-Ch-D(A), CH-Balkan-D(A), CH-Balkan-J-D(A), CH-

Balkan-Y-D(A). 

Jasna Božac pove, da se med 24. in 28.7.2019 odvija EP 2019; EU/Ch/J/YR/U25 v San 

Giovanni in Marignano v Italiji (le cca 400 km oddaljeno od meje z Italijo) in bi se lahko nekaj 

tekmovalcev udeležilo EP (kar je zelo pomembno za pridobivanje sredstev iz Olimpijskega 

komiteja Slovenije). Zato predlaga, da ostane termin za Balkansko prvenstvo isti, kot je bilo 

sprva predvideno - torej 05.-7.7.2019 ali pa teden kasneje 12.-14.7.2019.  

 

Sklep: Člani potrdijo koledar tekmovanj v dresurnem jahanju za leto 2019 z izjemo 

datuma Balkanskega prvenstva (končni datum je potrebno uskladiti še z 

organizatorjem). 

 

 

 



 

Ad 4.) 

Člani SSDJ se pogovarjajo o Balkanskem prvenstvu, ki se bo letos odvijalo v Sloveniji. V FEI 

koledarju je zaenkrat naveden datum 5.-7.7.2019, vendar mora organizator še sporočiti končni 

datum. Vsi člani se strinjajo, da bi bilo dobro organizirati trening za kandidate, ki bi zastopali 

reprezentanco na prvenstvu. V prvem planu bi treninge vodil Ladi Fabris, vendar letos ni 

podaljšal licence za strokovne kadre. Člani kontaktirajo še ostale možne trenerje, med katerimi 

je tudi Pavel Štemberger. Treningi bi potekali po finančnih zmožnostih KZS, predvidoma v 

zadnjih dveh mesecih pred prvenstvom. Prednost pri udeležbi na treningih bi imeli kandidati, 

ki bodo zastopali reprezentanco na prvenstvu. 

Tekmovalci, ki se bodo želeli udeležiti letošnjega balkanskega prvenstva, lahko kvalifikacije 

opravljajo do datuma, ki ga bo SSDJ določil v kratkem. Člane ekip, ki se bodo udeležili 

Balkanskega prvenstva, bo izbral strokovni svet glede na rezultate iz tekmovanj.  

 

Sklep: Kvalifikacije za nastop na Balkanskem prvenstvu 2019 je možno opravljati do 

datuma, ki ga bo SSDJ objavil v kratkem. Člane ekip izbere strokovni svet za dresurno 

jahanje na podlagi rezultatov iz tekmovanj. 

 

Ad 5.) 

Člani predlagajo, da se dresurne treninge v Lipici pod vodstvom Benjamina Aillauda organizira 

tudi v letu 2019. Upravnemu odboru KZS predlagajo, da se med KZS in Lipico sklene pogodba 

o treningih za leto 2019, ki bi potekali pod enakimi pogoji kot so v letu 2018.  

 

Sklep: Člani SSDJ predlagajo Upravnemu odboru KZS, da se v letu 2019 nadaljujejo 

dresurni treningi v Kobilarni Lipica pod vodstvom Benjamina Aillauda.    

 

 

Ad 6.) 

Člani SSDJ govorimo o FEI Solidarity projektih - paradresura in dresura. Zmenijo se, da za 

uskladitev treningov Rebeka Grabar kontaktirala Hano Brečko, Jasna Božac pa Ano Humar. 

Glede dresure so člani enotnega mnenja, da bi seminar organizirali konec sezone, sredi 

oktobra. Pisarna KZS bo kontaktirala strokovnjakinji za dresuro in se dogovorila za datum. 

 

Jurij Rudež pojasni, da se je z Jasno Božac dogovoril, da bo prevzela vodstvo SSDJ do marca. 

 

 

 

Sestanek končan: 13.00 

 

 

 

 

 

Pripravila Rebeka Grabar         

 


