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ZAPISNIK 13. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

Sreda, 1. 7. 2020 ob 18.30 (do 20.30), v Ljubljani, hipodrom Stožice 

 

Prisotni: Dora Markun, Alenka Fetih, Barbara Begojev, Vital Trdan, Nastia Vrčkovnik, na 

telefonski povezavi: Ladislav Fabris 

 

Odsotni: Staša Kosler, Janja Ivančič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika sestanka SSDJ, z dne 15. 5. 2020 

2. Udeležba otrok in mladincev na EP (stroški in vodja ekipe); 

3. Treningi udeležencev EP in tudi ostalih predvsem nižjih kategorij; 

4. Priporočene udeležba tekmovalk, ki bodo nastopile na EP, na še enem  tridnevnem ali 

vsaj dvodnevnem tekmovanju v tujini pred EP (Avstrija, Italija); 

5. Kvalifikacijska norma za nastope na CDI tekmovanjih; 

6. Razno. 

 

 

Ad 1 

SKLEP ŠT. 1: Člani strokovnega sveta za dresuro soglasno potrdijo zapisnik sestanka z dne 

15. 5. 2020. 

 

Ad 2 

Predsednica pove, da je zadovoljna z opravljenimi kvalifikacijami štirih tekmovalk na EP. 

Vprašanje je Taša Rojko, ki si tudi prizadeva za uvrstitev na EP, a ji na CDI tekmovanju v 

Mariakalnoku ni uspelo. Vendar smo se člani SSDJ soglasno odločili, da ji po relativno pozni 

objavi FEI,  (zaradi letošnjih izrednih razmer v zvezi z epidemijo ter pomanjkanja tekmovanj) 

o umiku kvalifikacijske norme za EP, ponudimo možnost za udeležbo. Vendar se mora, tako 

kot ostale tekmovalke, udeležiti večdnevnega pripravljalnega turnirja v tujini. Kontaktirali 

smo tudi g. Mihevca, a je Brinin konj poškodovan in bo pravočasno javil ali so našli drugo 

rešitev. 
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SS pregleda zadnje rezultate v kategoriji »otroci«, če je morebiti še kakšen kandidat za 

sestavo cele ekipe. 

Kar se tiče stroškov prvenstva ni še nič znanega, ker še niso objavili propozicij in zato ne 

vemo kolikšen bo »entry fee«. (Lahko predvidevamo lansko prijavnino, ki je znašala 600 EUR, 

stroški poti pa so 200 EUR na osebo s konjem). 

Vodja ekipe bo Vital Trdan. Predlagamo, da KZS priskrbi enotna oblačila. 

Udeleženci letošnjega EP za otroke in mladince so: Lucija Mramor, Freja Kolenc, Ula Kos, Noa 

Pale Stankov in pogojno Taša Rojko. 

 

SKLEP ŠT. 2: Udeleženci letošnjega EP za otroke in mladince v Budimpešti, od 9. 8. do 14. 8. 

2020 so:  Lucija Mramor, Frej Kolenc, Ula Kos, Noa Pale Stankov in pogojno Taša Rojko. 

Vodja ekipe je Vital Trdan. 

 

 

Ad 3 

Za skupne treninge pred EP predlagamo tujega trenerja. Ker pa smo v časovni stiski, je 

možnost, da bi dobili koga iz tujine, majhna. Vital predlaga Marcela Shoenmakersa ali 

Christiana Schumacha, ki trenirata v Avstriji. Zadnji rok za treninge je 25. 7. 2020. 

 

SKLEP ŠT. 3: Vital razišče možnosti o pridobitvi trenerja za skupne treninge pred EP.    

   

 

Ad 4 

Člani SSDJ tekmovalkam, kandidatkam za EP, priporočamo udeležbo na vsaj še enem 

tridnevnem ali dvodnevnem turnirju v tujini. Od njih pričakujemo nastop na tovrstnih 

turnirjih kot pripravo za velika tekmovanja ter zaradi pomanjkanja tekem v letošnji sezoni.  

Ladi bo preveril ali jih lahko še prijavimo na bližajoči se turnir v St.  Margharetnu v Avstriji, 

17. - 19. 7. 2020. 

 

SKLEP ŠT.4: Udeleženci EP razen Freje Kolenc gredo na pripravljalni turnir v Avstrijo.  Ta 

sklep je odvisen od odprtosti prijav, ki jih bo preveril Ladislav Fabris. Namesto Freje Kolenc 

se udeleži Taša Rojko. 
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Ad 5 

SKLEP ŠT.5: Člani SSDJ se strinjamo, da bomo v propozicijah za naslednje leto dvignili 

kvalifikacijsko normo. 

 

 

Ad 6 

- Dora nam je posredovala vabilo na sestanek predsednikov in ostalih članov SS, ki bo v 

sredo, 8. 7. 2020, ob 16.00 uri v Celju. 

- KZS se je v letošnjem letu prijavila na razpis za izdajo priročnikov v preskakovanju ovir 

in dresurnem jahanju. Oddani sta bili recenziji, vendar moramo priložiti vsa dokazila 

in račune (za prevode, oblikovanje ipd.) ter izdati priročnik do konca letošnjega leta. 

- Člani SSDJ smo obravnavali in se strinjali z odstopom Klemna Turka iz Strokovnega 

sveta za dresurno jahanje. Deloval je kot predstavnik organizatorja. Trenutno ne 

bomo iskali nadomestnega člana. 

 

 

Zapisala:        Predsednica SSDJ: 

Barbara Begojev        Dora Markun 

 

 

 

 

 


