
ZAPISNIK 
3. seje Strokovnega sveta za dresurno jahanje v torek, 10.1.2012 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. Povrnitev stroškov tekmovalcem na CDI 
2. Propozicije za leto 2012 
3. Razno 

 
 

Ad 1 
 

Sklep: po poročilu predsednika SS za dresuro in v okviru sredstev, pridobljenih s strani države 
se povrne štartnina (entry fee) tekmovalcem, ki na CDI tekmovanju dosežejo vsaj 62% v 
katerikoli nalogi kategorije S. 
 
 

Ad 2 
 
Markunova pove, da je predlog s strani tekmovalcev, da propozicije za člansko DP ostanejo enake, kot 
so bile v letu 2011 in v razpisu ostane naloga Inter 1. 
 
Sklep: propozicije za leto 2012 v delu, ki se nanaša na člansko državno prvenstvo, ostanejo 
enake, kot v letu 2011. Popravki, ki so bili narejeni na sestanku SS 2.12.2011 se črtajo. 
 
V propozicijah za leto 2012 se glede na propozicije za leto 2011 naredijo naslednji popravki: 
 
V 1. točki se v tretjem odstavku črta del: »…ali na sami tekmi – pravočasno do roka prijav za tekmo v 
kateri naj bi konj štartal – pri računalničarju ob predložitvi identifikacijskega dokumenta.« in se 
nadomesti z besedilom: »…do roka prijav na tekmo.« 
 
Odpre se razprava, katere naloge bi v naš sistem prenesli iz avstrijskega sistema in o poimenovanju in 
težavnosti le teh. Peterlinovo se zadolži za prevod nalog in korespondenco s pisano KZS za objavo teh 
nalog na spletu. 
 
Naloge kategorije E: E1 (bivša A8), E2 (bivša A9, skupne ocene), E3 (nova, skupne ocene), E4 (nova) 

Naloge kategorije A: A3, A4, A5, A6, A7, A8 (nova, skupne ocene), A9 (nova), A11 (nova, skupne 

ocene), A12 (nova), A13 (nova, skupne ocene), A14 (nova), A15 (nova, skupne ocene), A16 (nova) 

Naloga A10 (skupne ocene) je namenjena samo za mlade konje. 

Naloge kategorije L, LM, M in S ostajajo enake, posodobijo se FEI poni naloge z letnico 2012. 

 
V propozicijah za državno prvenstvo in Pokal Slovenije se pri otrocih popravi oznaka naloge v 
A16_12 



V 2. točki se podrobno razloži sistem pridobitve licence in prehajanja med licencami: 
 
Izpit za pridobitev E licence: 
Teoretični del (poznavanje pravilnika) in praktični del: zadovoljivo jahanje naloge kategorije E – 
ocena najmanj 58%, pri nalogi s skupno oceno najmanj ocena 6,0. Po uspešno opravljenem izpitu 
kandidat lahko pridobi E tekmovalno licenco, s katero lahko nastopa samo na tekmah kat. E.  
Izpit za pridobitev E licence lahko kandidati opravljajo pred licenciranim sodnikom in licenciranim 
učiteljem/trenerjem ali na tekmovanju v kategoriji E. V tem primeru lahko kandidat opravi teoretični 
del izpita pred tekmo ali najkasneje 1 mesec po zaključku tekmovanja, na katerem je opravil praktični 
del. 
  
Tekmovalno licenco kategorije A si pridobi, kdor dvakrat zaključi tekmo kategorije E z oceno 
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.  
 
Tekmovalno licenco kategorije L si pridobi, kdor štirikrat  zaključi tekmo kategorije A z oceno 
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.  
 
!!!NOVO!!!   Tekmovalno licenco kategorije LM  si pridobi, kdor štirikrat  zaključi tekmo kategorije 
L z oceno najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.  
 
Tekmovalno licenco kategorije M si pridobi, kdor štirikrat  zaključi tekmo kategorije LM z oceno 
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.  
 
Tekmovalno licenco kategorije S si pridobi, kdor štirikrat  zaključi tekmo kategorije M z oceno 
najmanj 60% oziroma 6,3 točke pri nalogah s skupno oceno.  
 
Tekmovalci, ki so v preteklih sezonah že delno opravili kvalifikacijo, morajo v letu 2012 opraviti še 
dodatne kvalifikacije do vključno 4. 
 
V točki 3 se črta določilo o javnem žrebanju štartnih mest za državno prvenstvo. 
 
V točki 4 se glede soorganizacije tekmovanja besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»Lahko pa se pridružijo kot soorganizator dresurnega tekmovanja pri drugem klubu na dveh 
tekmovalnih dnevih po pogojih, ki jih oba tako organizator kot soorganizator skupaj uskladita in v 
tem primeru odpade plačilo zgoraj navedenega zneska.« 
 
V točki 6 se stavek začne z: 
»Organizatorju se priporoča…« 
 
V točki 14 se črta besedilo, kot je označeno: 
»Za jahače do 15 let in kategorija A: dolžina ostrog do 1,5 cm.« 
 
 

Ad 3 
 
Sklep: tekma Ježa pri Ježu se za prijave odpre, ko bodo objavljene propozicije za leto 2012. Na 
vseh poklanih tekmah mora biti predsednik sodniškega zbora slovenski sodnik. 
 
Kalanova oda predlog, da bi se sodnikom natisnile tablice z imeni, ki bi jih ti nosili na tekmovanjih. 
Vpraša, kdaj bo razpisan licenčni seminar za dresurne sodnike. 
 
Sestanek zaključen ob 20.10. 
 
 
 



Predsednica SS za dresuro        Zapisala 
Dora Markun          Saša Sedlar 
 
 
 
 
 
 


