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Poročilo o delu Zbora uradnih oseb KZS za leto 2022 

Izvršni odbor Zbora uradnih oseb sestavljajo naslednji člani: 

• Predsednik g. Rok Vadnjal

• Komisija za endurance: predsednica ga. Breda Hočevar, člana ga. Karmen Vnučec in g. Igor
Hočevar.

• Komisija za vožnjo vpreg: predsednik g. Bojan Polšak, članici ga. Alja Videtič Paska in ga. Rebeka
Grabar.

• Komisija za dresurno jahanje: predsednica ga. Dora Markun, članici ga. Alenka Fetih in ga. Anica
Rojec

• Komisija za preskakovanje ovir: predsednica ga. Alenka Keršič, članici ga. Nataša Gorišek in ga.
Martina Planinc.

Predsedniki posameznih komisij sestavljajo tudi IO ZUSO. 

Izvršni odbor se je sestajal po potrebi, komunicirali smo preko elektronske pošte in po telefonu. 

Disciplina preskakovanje zaprek 

Komisija je v začetku leta na osnovi kandidatur klubov organizatorjev in kandidatur sodnikov pripravila 
razpored sojenj za tekočo sezono. 
Zaradi sprememb terminov in odpovedi par sodnikov se je razpored  korigiral tako, da so se  
delegirani sodniki zamenjali, oziroma dopolnili.   

V tekmovalni sezoni so naše uradne osebe pomagale izvesti: 

• 3 turnirje CSN* - skupaj 4 tekmovalne dni.

• 6 turnirjev za Pokal Slovenije in DP za mlade konje – 15 tekmovalnih dni.

• 1 turnir za DP v preskakovanju zaprek – 4 tekmovalni dnevi.

Skupno smo izvedli 23 tekmovalnih dni, kar je enako kot leta 2021. Na domačih tekmah je bilo 
izvedenih 4252 štartov. 

Odprto državno prvenstvo v konkurenci članov, U-25, mladincev, ml. mladincev, otrok in amaterjev  
je bilo izvedeno julija v Ljubljani. Nastopilo je ca. 190 tekmovalcev. Na DP se je izvajala tudi dopinška 
kontrola konj in sicer dva tekmovalna dneva. Vsi rezultati testov na prepovedane substance so bili 
negativni. Državno prvenstvo za mlade konje je potekalo na Lopati. 

Tekmovanja so sicer organizacijsko potekala brez večjih problemov in tudi sojenja so potekala v 
glavnem brez nepravilnosti. 

V povprečju je bilo na tekmovalni dan izvedenih ca. 185 štartov, kar je nekaj manj kot leto poprej. 

Izobraževanja za nove sodnike so v planu za leto 2023. 
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Disciplina dresura (poročilo podala ga. Dora Markun): 

V letu 2022 smo imeli v Sloveniji, v organizaciji petnajstih (15) klubov, dvajset (20) dresurnih tekmovanj 

oziroma petindvajset (25) tekmovalnih dni. Od tega eno (1) CDI tekmovanje, štirinajst (14) CDNA 

tekmovanj od tega devet (9) Pokalnih tekem, Finale pokala in Državno prvenstvo, dve (2) CDNB 

tekmovanji in tri (3) CDNC tekmovanja. 

Mednarodno CDI tekmovanje v Lipici je bilo letos konec meseca maja izpeljano. 

Sodniki in število tekmovalnih dni sojenj na domačih dresurnih tekmah: 

• Alenka Fetih - državna sodnica - 9 dni (275 tekmovalcev),

• Alja Videtič Paska - državna sodnica do »I1« - 6 dni (118 tekmovalcev)

• Anica Rojec - državna sodnica - 8 dni (125 tekmovalcev),

• Andrej Penko - državni sodnik - 4 dni (98 tekmovalcev),

• Barbara Penko - državna sodnica do »I1« - 1 dan (42 tekmovalcev),

• Dora Markun - mednarodna sodnica 2* - 17 dni (553 tekmovalcev),

• Ladislav Fabris - državni sodnik - 3 dni (63 tekmovalcev),

• Leda Selan - državna sodnica do »I1« - 5 dni (134 tekmovalcev),

• Maruša Čotar - državna sodnica do »I1« - 8 dni (243 tekmovalcev),

• Rebeka Grabar Turk - državna sodnica »do I1« - 2 dni (75 tekmovalcev),

• Staša Kosler - državna sodnica do »I1« - 1 dan (27 tekmovalcev),

• Suzana Hribar - klubska sodnica - 3 dni (36 tekmovalcev),

• Tina Tomc Žargi - klubska sodnica - 5 dni (166 tekmovalcev),

• Vital Trdan - klubski sodnik - 3 dni (71 tekmovalcev).

Naša tekmovanja je v letu 2022 poleg domačih sodnikov sodila tudi hrvaška sodnica ga. Ivana Ljubić 

FEI 2*. 

Maja Štukelj in Dora Markun sta sodili CDI v Lipici. Maja Štukelj je sodila v tujini mednarodna 

tekmovanja. Dora Markun in Rebeka Grabar sta sodili tekmovanja v Bosni in Hercegovini. Dora Markun, 

Andrej Penko in Barbara Penko so sodili tekmovanja na Hrvaškem. Ladislav Fabris, Birgit Fabris Sauer 

in Anica Rojec so sodili  v Avstriji. Dora Markun je sodila tudi v Italiji in Srbiji. 

Sojenja v »senci« na tekmovanjih so opravljali kandidati za državne in klubske sodnike. Njihove 

sodniške ocene so jim njihovi mentorji ali predsedniki sodniškega zbora pregledali in pokomentirali po 

koncu tekmovalnega dne. 

Organizacija domačih tekmovanj v letu 2022 je bila dobra. 

V tekmovalni sezoni 2022 pritožb ni bilo. Tudi rumenega kartona ali opomina ni bilo izdanega oziroma 

podeljenega. 

Izobraževanja in napredovanja 

V letu 2022 smo v mesecu aprilu in decembru uspešno izvedli dvakratno izobraževanje dresurnih 

sodnikov v sklopu FEI Solidarity projekta. V mesecu februarju so se sodniki Dora Markun, Rebeka 

Grabar Turk, Tina Tomc Žargi in Ladislav Fabris udeležili dresurnega seminarja v Zagrebu pod vodstvom 

Diane Munnich dresurne sodnice in FEI L3 stevard-inje. V prvi polovici leta sta Alja Videtič Paska in 

Maruša Čotar uspešno opravili dokončni del izpita za državni sodnici do kategorije I1. V začetku leta 

smo razpisali štiri mesta za nove klubske sodnike na katera smo sprejeli: Vesno Bitenc, Gustya Jesenka, 

Nino Hobič in Uršo Rot.   
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Disciplina eventing: 

Maja je potekala derbi eventing tekma v Kamnici, v juliju 2022 pa Državno prvenstvo v eventingu na 

Prestranku. Problematika discipline je v tem, da nima ustreznih uradnih oseb. V okviru SKA je 

predvidena razširitev programov Športni delavec 1 tudi na disciplino eventinga, v letu 2022 smo dobili 

tudi prve registrirane in kategorizirane tekmovalce za to disciplino.  

Disciplina distančno jahanje (poročilo podala ga. Breda Hočevar): 

Tekmovalno sezona 2022 je bila po treh letih zopet v regularnem obsegu saj so se po menjavi SS v za 
distančno jahanje v mesecu februarju 2022 v sodelovanju z novim SS izpeljale vse planirane tekme za 
sezono.  
Predstavili smo popravljen pravilnik za leto 2022, koledar tekem za pokal Slovenije in Državno 
prvenstvo v distančnem jahanju (Endurance).  
Angažirali smo vse sodnike pripravnike ki so že v letu 2020 in 2021 opravljali delo pripravnikov in 
skladno z pravilnikom o delu uradnih in strokovnih oseb pri KZS .  
Izpeljali smo načrtovano delo planirano v domačem tekmovanju in sicer bile so 3 tekme za pokal SLO 
in ena za DP. Izvedene pa so bile tako tekme za Pokal Slovenije na lokaciji 2x PUŠENCI in 1x v 
BANJŠICAH. Izvedena je bila tudi tekma za Državno prvenstvo v PUŠENCIH. Vse tekme so bile odprte 
mednarodne tekme tudi z udeležbo tujih tekmovalcev.  
Na vseh omenjenih tekmah v letu 2022 so bili v sestavi sodniškega zbora :  

• Igor Hočevar - državni sodnik ( opravljal tudi delo mentorja) 3x TEHNIČNI DELEGAT in 1x
GLAVNI SODNIK,

• Breda Hočevar - državna sodnica ( opravila tudi delo mentorja) 3 x GLAVNI SODNIK in 1X
TEHNIČNI DELEGAT

Na vseh tekmah so sodelovali kot sodniki pripravniki 

• KARIN KRANJC -kandidatka pripravnica (mentor Igor Hočevar) 3x SODNIK ČLAN - pripravnica

• KIM HOČEVAR -kandidatka pripravnica (mentor Breda Hočevar) 3x SODNIK ČLAN - pripravnica

Na tekmi v Pušencih in Banjšicah je sodeloval kot sodnik pripravnik 

• UROŠ BREČKO STRNAD - kandidat pripravnik (mentor Igor Hočevar) 2x SODNIK ČLAN-
pripravnik

NAZIV KLUBSKI SODNIKI SO TAKO V SEZONI 2022 so PRIDOBILI VSI TRIJE SODNIKI PRIRAVNIKI pred 
ustrezno komisijo in jih predlagamo za potrditev na zboru sodnikov.  

Disciplina vožnja vpreg: 

V letu 2022 sta bili organizirani pokalni tekmovanji v Sevnem pri Novem mestu in na Lopati, državno 
prvenstvo pa v Breznici.  
Sodniki, ki so sodili: Anica Rojec, Rebeka Grabar Turk, Bojan Polšak. 

Oblikovalec: Bojan Polšak 

Pekre, 23.2.2023 

Predsednik ZUSO 
Rok Vadnjal 


