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ZAPISNIK 11. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

Petek 15. maja 2020 ob 17.30 uri, v vrtnem paviljonu Matej d. o. o. za zgornjimi hlevi 

 

 

Prisotni: Dora Markun, Alenka Fetih, Klemen Turk, Vital Trdan, Barbara Begojev, Janja 

Ivančič na telefonski povezavi 

 

Odsotni: Anica Rojec, Ladi Fabris, Staša Kosler  

 

Dnevni red: 

 

1. Oblikovanje novega plana dresurnih tekmovanj za leto 2020. 

2. Dodatek k propozicijam o pravilu glede izračuna rezultata v primeru enakosti števila 

točk dveh tekmovalcev v kategorijah E, A in L. 

3. Prevod dresurnega pravilnika.  

4. Udeležba otrok in mladincev na EP v letu 2020. 

5. Razno. 

 

 

Ad 1.) 

Pisarna KZS je poslala organizatorjem mail, naj do 11. maja sporočijo nove datume tekem. 

KD Marsilea in KD Piramida bosta organizirali tekmovanji jeseni, KK Ježa pri Ježu bi rad 

organiziral tekmovanje 30. in 31. maja. Datum DP je še v dogovarjanju.  

 

Protokol izvedbe tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije Covid 19: 

Na vsakega  tekmovalca sta dovoljena trije spremljevalci. 

Upoštevati je potrebno navodila NIJZ glede ohranjanja zadostne distance, higiene, itd,  v 

ogrevalnih prostorih, parkiriščih, hlevih in števila gledalcev. 

Organizator lahko skupaj s sodniškim zborom sistem prilagodi. 

Dodatek propozicijam 2020 – spremembe in priporočila v času ukrepov v obdobju 

obvladovanja epidemije Covid 19: 

Stroški uradnih oseb (sodniki, računalničar) se zmanjšajo za 25%. Upravnemu odboru KZS 

predlagamo, da članarina uradnih oseb za leto 2020 ostane enaka kot predhodna leta. 

V kolikor se ne da zagotoviti priporočil varnostne razdalje s strani NIJZ priporočamo 

sodnikom in zapisnikarjem nošenje mask. V sodniški hišici mora organizator zagotoviti 

razkužilo.  

Podelitve častnih nagrad je za prve tri uvrščene po končani tekmi v skladu z ukrepi o 

preprečevanju širjenja okužb.  
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Ad 2.) 

Člani SSDJ se strinjajo, da se pravilo glede izračuna rezultata v primeru enakosti števila točk 

dveh tekmovalcev v kategorijah E, A in L objavi kot dodatek propozicijam – v primeru enake 

ocene pri dresurnih nalogah iz leta 2020 prevlada tehnični del. 

V propozicije za dresurno jahanje se doda stavek: Mlajši mladinci, ki nastopajo v kategoriji M 

ali višje, lahko jahajo brez zaščitnega jopiča. 

 

 

Ad 3.) 

Barbara Begojev obvesti člane SS, da je FEI dresurni pravilnik načeloma preveden. Ko bo v 

dokončni obliki, bo pravilnik objavljen na spletni strani KZS. 

Dresurni pravilnik je prevedla Vesna Bitenc in predlagamo upravnemu odboru KZS višino 

plačila, ki bo enotna za vse prevajalce FEI pravilnikov. 

 

 

Ad 4.) 

Predsednica SS obvesti člane, da je prišla na KZS odločba FŠO, kjer je navedeno, da 

mladinska reprezentanca za leto 2020 prejme 2.000,00 €, ki jih je potrebno namensko 

porabiti.  

Razpis za LPŠ je bil oddan 11. 5. 2020 in KZS še čaka na rezultate razpisa – mladinska 

reprezentanca. Članske reprezentance KZS na razpis ni mogla prijaviti zaradi 

neizpolnjevanja pogojev razpisa.  

 

 

Ad 5.) 

Leda Selan je naredila dopis glede treniranja tekmovalcev v ogrevalnih arenah na 

tekmovanjih. Mnenje Klemna Turka je, da izvajanje nadzora ni dobro postavljati, ker se 

borimo za večje število tekmovalcev in nima smisla zaostrovati. Vprašanje je tudi, kdo bo to 

nadziral in kdo bo financiral nadzor.  

Člani SSDJ so si enotni, da trenutno ni čas za postavljanje takih sprememb.   

 

Alenka Fetih predstavi vprašanje inštruktorice Žive Logar. Inštruktorica ima nekaj jahačev, ki 

bi opravljali Jahač 1 in 2. Jahači imajo razvojni, gibalni zaostanek ali oboje. 

Ker je SSDJ letos uvedel tekmovanja za paradresuro.  

Barbara Begojev za vsakega jahača predlaga IDDP – izvirni delovni projekt pomoči. 

Člani SSDJ podpirajo prilagoditev praktičnega dela izpita Jahač 1 in 2. Alenka Fetih se bo 

povezala s SKA, da predebatirajo možnosti prilagoditev.  

 

 

Sestanek končan: 19.30 

 

 

predsednica SSDJ          
Dora Markun                      
 


