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ZAPISNIK 7. SESTANKA STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO JAHANJE KZS 

Torek, 22. 10. 2019 ob 18.00 uri v Ljubljani, hipodrom Stožice 

 

 

Prisotni: Dora Markun, Staša Kosler, Alenka Fetih, Klemen Turk, Vital Trdan, Jana Ivančič 

 

Odsotni: Ladi Fabris, Barbara Begojev, Anica Rojec 

 

Dnevni red: 

1. Pregled letošnje sezone; 

2. Porabljena finančna sredstva v letošnji sezoni; 

3. Določitev pogojev za povračilo stroškov; 

4. Odgovor Mojci Usnik na njeno prošnjo o povračilu stroškov; 

5. Popravek pri dresurni nalogi L6; 

6. Predlogi in popravki propozicij za leto 2020; 

7. Razno. 

 

 

Ad 1.) 

Predsednica SSDJ povzame letošnjo tekmovalno sezono, ki jo označi za dobro izpeljano. 

Največji dogodek je bilo Balkansko prvenstvo, ki je bilo glede na pozitivne komentarje s 

strani EEF in FEI dobro izvedeno. 

Na Finalu Pokala SLO mladi jahačici nista prejeli medalj in jih bosta na novoletni zabavi KZS, 

s čimer se strinjajo vsi člani SSDJ. 

 

 

Ad 2.) 

KZS je pripravila in oddala poročili za namenska sredstva s strani MIZŠ in Fundacije za šport 

za leto 2019.  

Nekaj namenskih sredstev je še ostalo, za katera člani SSDJ predlagajo, da se porabijo za 

organizacijo treninga za člansko in mladinsko reprezentanco v začetku leta 2020. 

 

 

Ad 3.) 

Dora Markun seznani člane SSDJ s prejetimi obrazci za povračilo stroškov Polone Kalan in 

Mojce Usnik. 

Člani bodo pripravili pravilnik za povračilo stroškov iz velikih tekmovanj (EP, SP,…), za 

povračila iz mednarodnih tekmovanj pa bodo veljala posebna pravila: stroški štartnine (Entry 

fee) in EADCMP se bodo povračali tekmovalcem, ki bodo z rezultatom izpolnili vse pogoje za 

kategorizacijo.  

 

Sklep: Stroški štartnine in EADSMP se bodo povračali tekmovalcem, ki bodo z rezultatom 

izpolnili vse pogoje za kategorizacijo pri OKS. 
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Sklep: Poloni Kalan in Mojci Usnik se stroški iz mednarodnih tekmovanj ne povrnejo, ker niso 

v skladu s pogoji o povračilu stroškov. 

 

 

 

Ad 4.) 

Alenka s pomočjo drugih članov SS pripravi odgovor za Mojco Usnik o povračilu stroškov. 

 

 

Ad 5.) 

Pri nalogi L6 se točki 21. in 22. združita. 

 

 

Ad 6.) 

Člani SSDJ preletijo Propozicije za tekmovanja 2019 in predlagajo nekaj sprememb za 

naslednje leto. Do naslednjega sestanka bodo pripravili predlog Propozicij za leto 2020. 

 

Ad 7.) 

Ni razprave. 

 

 

 

 

Sestanek končan: 21.00 

 

 

predsednica SSDJ         zapisala 
Dora Markun                     Rebeka Grabar 
 
 


