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ZAPISNIK 18. KORESPONDENČNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA DRESURNO 

JAHANJE KZS 

 
Sreda, 24. 2. 2021 ob 21. uri 

 

Sodelujoči: Dora Markun, Alenka Fetih, Barbara Begojev, Vital Trdan, Ladislav Fabris, Staša Kosler, 

Nastia Vrčkovnik in Janja Ivančič. 

 

Dnevni red: 

 

1. Dopis Mojce Kolenc o udeležbi njene hčerke Freje Kolenc na CDI tekmovanja v Ornagu in 

Weikersdrfu. 

Ad 1 

Glede na to, da se situacija s Covid omejitvami, od zadnjega maila dne 8. feb, ni spremenila in 

udeležba na nacionalnih turnirjih v sosednjih državah ni mogoča, pri nas pa kljub spremenjenemu 

Odloku o začasnih omejitvah na področju športa, ki ga je nedavno sprejela Vlada RS,  tekem ni 

oziroma se začnejo šele v aprilu, kar je za tekme, ki bi se jih želela Freja Kolenc udeležiti prepozno. 

Želim da Freji Kolenc omogočite udeležbo na prihajajočih mednarodnih tekmovanjih in sicer CDI 

Ornago 18.-21.3.2021 in CDI Weikersdorf 31.3 - 5.4 2021. 

Športna odličnost je cilj vsakega posameznika, kluba, KZS in konec koncev tudi države. Pravzaprav je 
to cilj vsakega športa. Poudarja skrb za razvoj jahačev, ki si želijo tekmovati na tekmovanjih najvišjega 
ranga, kar pa je SSDJ s svojo odločitvijo onemogočil. 
 
Moje mnenje je, da je naloga KZS in s tem tudi njenih organov, delati v dobrobit in razvoj športa. V 
primeru tekmovalca, ki ima željo po udeležbi na tekmovanjih, bi naj panožna zveza storila vse kar je v 
njeni moči, da se mu to omogoči - organizacija in izvedba potrebnih kvalifikacij, izredna odobritev 
udeležbe brez kvalifikacij, ipd. 
Izražanje osebnega mnenja s strani članov strokovnega sveta, o pripravljenosti in obremenitvi 
tekmovalca v tem primeru Freje Kolenc, je po mojem mnenju neprimerno in nepotrebno, saj je z 
njeno fizično in psihično pripravljenostjo seznanjena izključno njena trenerka Neža Šarc, ki pa svojega 
mnenja ni mogla podati. Ni odveč dodati, da se je Freja kljub svoji mladosti udeležila že večjega 
števila mednarodnih tekmovanj, med drugim tudi dvakrat Evropskega prvenstva. 
 
Strokovni svet bi moral imenovati selektorja, ki bi bil v vsakem trenutku seznanjen s kondicijo para 
tekmovalec / konj in bi v primeru problemov pomagal iskati rešitev in nudil podporo pri izvrševanju 
zastavljenih ciljev. Potrebno, bi bilo tudi pripraviti kratko in dolgoročen načrt dela s tekmovalci, ki se 
uvrščajo v selekcije in plan tekmovanj za tekočo sezono. 
 
v pričakovanju konkretne rešitve vas lepo pozdravljam .   
Mojca Kolenc 
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Sklep: Člani SSDJ smo Mojčin dopis obravnavali in glede na to, da domačih tekmovanj trenutno še ni  

v koledarju prireditev, naših tekmovalcev pa v Avstriji ne sprejmejo na njihova nacionalna 

tekmovanja, izjemoma odobrimo možnost organizacije treninga - kvalifikacijskega preizkusa za 

tekmovalce, ki bi se želeli udeležiti mednarodnih tekmovanj in nimajo opravljenih kvalifikacij in še 

niso nastopili v svoji kategoriji na CDI tekmovanjih. Če tekmovalci na omenjenem treningu dosežejo 

zahtevan rezultat 64% doseženih točk se jim le ta šteje kot opravljena kvalifikacijska norma in se 

lahko udeležijo mednarodnih tekmovanj.  

Kvalifikacijski  preizkus mora potekati v dresurni areni kot na tekmovanju po pravilih FEI, soditi 

morajo trije državni sodniki, ki pa niso iz člani SSDJ. Prisotni naj bodo tudi trenerji nastopajočih 

jahačev. Mladinci morajo odjahati nalogo M2. Stroške vseh sodnikov in organizacije treninga krijejo 

kandidati. Omenjen trening - preizkus naj se organizira v času do 8. 3. 2021. 

 

Mojci Kolenc, ki je opozorila na problem, predlagamo, da njen klub organizira omenjen trening - 

kvalifikacijski preizkus. Če bo trening organiziran morajo imeti možnost udeležbe tudi drugi jahači, ki 

bi se po uspešno opravljenih kvalifikacijah želeli udeležiti CDI tekmovanj v sezoni 2021. 

 

Razpis treninga - kvalifikacijskega preizkusa naj KZS objavi na spletni strani, ko bo znan organizator in 

termin.  

 

 

 

          Predsednica SSDJ 

                         Dora Markun 

Ljubljana, 24. 2. 2021 

 


