Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 22.04.2010)

Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Lise Pavšič, Barbara Šinkovec,
Peter Vilhar, Jan Drnovšek, Robert Dakskobler.
Odsotni: Agata Maček, Janez Robnik, Špela Suhač in Slavko Kanalec (vsi so se
opravičili)
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna.

1. Potrditev zapisnika I. seje IO DRIKS z dne 11.3.2010
Prisotni člani IO so pregledali sporne točke predloga zapisnika I. seje IO DRIKS, jih
uskladili, tako, da bo potrjen zapisnik objavljen tudi na spletni strani DRIKS.
2. Seznanitev z odstopi članov IO DRIKS
V času po I. seji IO DRIKS so podali odstopne izjave:
• Zvone Pavšič je vodil področje športa in urejal spletno stran DRIKS. Ob
odstopu je Lise Pavšič predala letošnjo dokumentacijo, ki jo je prejel Zvone
Pavšič (dva računa za World Fengur, ki jih je prevzel Marjan Šinkovec, ostalo
dokumentacijo - prijavnice za MEM (štirje prijavljeni), ter dopis o uporabi
tekmovalne steze na Krumperku od Veterinarske fakultete pa je prevzel Robert
Dakskobler, katero bo predal novemu vodji za šport. Prav tako je Lise Pavšič
predala en žig od DRIKSa in blazinico, ki jo je uporabljal Zvone Pavšič.
• Špela Suhač je vodila tajniške posle. Delo v zvezi s tajniškimi opravili bo
prevzel Robert Dakskobler, zato se morata oba dogovoriti za primopredajo
celotne dokumentacije
• Peter Vilhar je med potekom II. seje IO DRIKS podal nepreklicno ustno izjavo
o odstopu.

SKLEP:
IO DRIKS sprejme odstope Zvoneta Pavšiča, Špele Suhač in Petra Vilharja

3. Predstavitev programov dela posameznih skupin glede na razdelitev članov IO
po posameznih aktivnostih
• Robert Dakskobler (podpredsednik) je po odstopu Špele Suhač iz IO sprejel
tajniška opravila

• Jan Drnovšek (stiki z javnostjo) pove, da so glede na izpolnjevanje 4. sklepa 1.
Seje IO DRIKS so lastnikom, kateri se tržno ukvarjajo islandskimi konji, bili
poslani vprašalniki, katerih odgovori bodo objavljeni na naši spletni strani.
Peter Vilhar je predlagal, da je čim več člankov iz meseca v mesec objavljenih na
spletni strani ter da to koordinira in ureja član IO.
• Agata Maček (področje reje)
Ker je Agata Maček odsotna, povzame usmeritve Marjan Šinkovec. Na področju reje
je usmeritev, da se oblikuje 5 letni plan reje ter določi dolgoročne smernice k
kvalitetnejši reji islandskih konj, ter upoštevanjem že sprejetih sklepov in smernic IO
DRIKS ter inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, sprejetih decembra
2007. Zahteva se striktno upoštevanje pogojev za pridobitev licence za pripust,
žrebcev islandske pasme.
• Zvone Pavšič je ne glede na odstop iz IO pripravljen pomagati novemu članu,
ki bo zadolžen za šport
• Jani Robnik (rekreacija in druženje) planira izobraževalno srečanje dne
29.5.2010 v Trnju (podrobneje predstavljeno pod točko razno tega zapisnika),
ogled tekme MEM v Semriachu pri Gradcu, dvodnevno konjenico na Jelovici s
predavanjem o prehrani konj, ter želi organizirati vsakoletno konjenico
islandskih konj v Logarski dolini.
• Lise Pavšič ima cilj, da se z Konjeniško zvezo Slovenije (KZS) in Slovensko
konjeniško akademijo dogovorijo o opravljanju izpitov na islandskih konjih za
Jahač 1 in 2 ter inštruktorja jahanja na islandskih konjih. Prav tako pa bo
sodelovala pri organizaciji izobraževalnega srečanja dne 29.5.2010 v Trnju.
• Barbara Šinkovec
Predsednik DRIKS predlaga dodatno zadolžitev za pripravo člankov, predvsem
prevodi iz tuje literature in objavo na spletni strani.
Marjan Šinkovec predlaga, da člani IO evidentiramo kandidate, izmed katerih se bo
kasneje izbralo člana odgovornega za šport ter nosilca skupine za stike z javnostjo.

4. Razno
• Izobraževalno srečanje dne 29.5.2010 v Trnju pri Pivki - Lise Pavšič podrobno
pojasni praktično izvedbo tega srečanja in predloži tudi že okvirni časovni plan
• Peter Vilhar seznani člane IO o pogovorih z direktorjem SKA g. Kučarjem v
zvezi z izpiti Jahač 1, Jahač 2 in inštruktor jahanja islandskih konj. Pripravil je
tudi že zapisnik o teh pogovoril, ki pa še ni potrjen s strani direktorja SKA. Ko
bo usklajen ga pošlje članom IO DRIKS.

SKLEPI:
IO DRIKS podpira predstavljeno sodelovanje s KZS in SKA pri izobraževanju jahačev
za pridobitev potrdil za Jahač 1 in Jahač 2 za islandske konje.
IO DRIKS podpira predstavljeno sodelovanje s KZS in SKA pri izobraževanju
inštruktorjev jahanja.

Marjan Šinkovec in Lise Pavšič pridobita ponudbo za izdelavo dokumentacije in listin
v 50 in 100 primerkih, ki jo prejme kandidat za Jahača 1 in Jahača 2 na islandskih
konjih (literatura, izkaznica, vprašalna pola in diploma).
Do naslednje seje IO Lise Pavšič in Jan Drnovšek pripravita podatke o cenah, ki jih
KZS zaračunava kandidatom pri opravljanju preskusa znanja za Jahač 1, Jahač 2 in
inštruktor jahanja.

Zapisal: R. Dakskobler

Priloga:
- Terminski plan izobraževalnega srečanja dne 29.5.2010

DRUŠTVO REJCEV ISLANSDKIH KONJ SLOVENIJE – DRIKS
naslov: Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdr.varstvo kopitarjev
Cesta v Mestni log 47
SLO – 1000 Ljubljana

Izobraževalno srečanje , sobota 29. maj 2010
Teme:
-

9.30

priprava žrebet za popis in ocenjevanje
postopek registracije in vpisa v WorldFengur
zdrav konj

Trnje – Domačija Pavšičevih
Nataša Gorišek – Inštitut za varstvo kopitarjev – praktičen prikaz pravilne predstavitve
žrebet za popisovanje in napotki kako pripraviti konja za eksterierno ocenjevanje

11.00 Gostilna Sušelj Pivka
Nataša Gorišek, Jan Zakrajšek – predstavitev postopka za registracijo islandskega
konja v Sloveniji, izdaja rodovnika in potnega lista, vpis konja v WorldFengur,
informacija o licenciranih žrebcih v Sloveniji, …
(rejci in lastniki konj, ki imajo pomanjkljivo dokumentacijo naj to prinesejo s seboj za
nasvet kako dopolniti oz. urediti)
Odmor za kosilo – možnost malice v gostilni
14,00 Gostilna Sušelj Pivka
Dr.vet.med. Gregor Križman - Zdrav konj
Uvodna teorija o zdravem konju – kaj morajo lastniki konj vedeti na splošno o konju:
preventivno zdravljenje, cepljenja, predstavitev najpogostejših bolezni – kolika,
naduha… napotki lastnikom kaj storiti v primeru bolezni
Nadaljevanje – Trnje – Domačija Pavšičevih
Praktični del »Zdrav konj«: prikaz merjenja pulzacije, merjenje temperature, otip
sluznice, itd… odgovori na vprašanja rejcev oz. lastnikov konj
16.30 Zaključek

Organizacija:
Lise Pavšič, Jani Robnik
Dodatne informacije: Lise 041 510 270

