Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 16.03.2011)

Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Katarina Holy, Eva Tasič , Robert
Dakskobler.
Odsotni: Slavko Kanalec
Drugi prisotni: Jan Drnovšek

DNEVNI RED
1.
Zadolžitve resorjev
2.
Kooptiranje članov IO – (po potrebi)
3.
Svetovno prvenstvo v Avstriji
4.
Državno prvenstvo v Mislinji 3. in 4. 9. 2011-03-10
5.
Pokalno tekmovanje
6.
Izobraževanje (pregled poslanih tekstov)
7.
Poročilo Jana Drnovška – FEIF KONFERENCA na Dunaju.
8.
Razno

1. Zadolžitve resorjev
2. Kooptiranje članov IO – (po potrebi)

Predsednik društva predlaga, da se prvi dve točki obravnavata skupaj, ker sta med
seboj povezani, s čemer so se strinjali vsi člani IO.
Na področju reje predsednik društva predlaga, da bi prevzel področje reje Slavko
Kanalec, pri tem pa bi mu predsednik društva pomagal zlasti na področju World
fengurja, ki je zelo pomemben segment. Predlog je bil soglasno sprejet.
Predsednik je ponovno povabil Jana Drnovška, da bi bil član IO, kot je bil v lanskem
letu. Jan se je zahvalil za povabilo in navedel, da je pripravljen v prihodnosti
pomagati, četudi ni član IO.
Pregledalo se je tudi posamezne zadolžitve članov IO, kateri pokrivajo dejavnost
društva, zato se je sprejelo:
SKLEP:
V IO DRIKS se lahko koptira nove člane, če se pokaže potreba glede na obseg dela.
Eva Tasič prevzame še delo z mladino, ter se pogovori z ga. Ksenjo Sorčnik za pomoč,
pri opravljanju te funkcije.
Slavko Kanalec je vodja področja za rejo.
Jan Drnovšek za izobraževanje, ni pa član IO DRIKS-a

3.

Svetovno prvenstvo v Avstriji

V preliminarnem razpisu za udeležbo na svetovnem prvenstvu sta dospeli dve prijavi
in sicer enega tekmovalca in prijava za vodjo ekipe. DRIKS mora do 1.4.2011 na FEIF
posredovati informativno prijavo tekmovalcev in pa prijavo za vodjo ekipe.
Zato se ponovno pozove tekmovalce, da podajo predprijavo za udeležbo na SP.
V razpravi, kako naj DRIKS podpre tekmovalca je bil podan predlog, da bi DRIKS
povabil v Slovenijo tujega trenerja. Tečaj bi bil za udeležence svetovnega prvenstva
brezplačen, ostali zainteresirani tekmovalci pa bi se lahko, do zasedbe prostih mest,
proti plačilu tega tečaja udeležili. Ob tem se je porajalo vprašanje, kje zagotoviti
ustrezno infrastrukturo (velikost steze), zato je DRIKS sprejel variantni sklep
SKLEP:
I. varianta
DRIKS organizira tečaj s tujim trenerjem za udeležence SP brezplačno, sočasno pa
organizira še plačljiv tečaj za ostale zainteresirane tekmovalce. Trenerja si udeleženci
SP izberejo sami.
II. varianta
DRIKS finančno podpre tekmovalce, ki se bodo udeležili svetovnega prvenstva.

4.

Državno prvenstvo v Mislinji 3. in 4. 9. 2011

Državno prvenstvo v Mislinji bo organizirano prvi vikend v septembru 2011. Sočasno
s tekmo DRIKS planira tudi rejsko ocenjevanje. Povabljen je sodnik, ki lahko tudi
rejsko ocenjuje konje.
.
5.

Pokalno tekmovanje

Člani IO so se pogovarjali o možnostih, da bi pritegnili še kakšnega organizatorja
pokalne tekme, ki ima primerno stezo za organiziranje take tekme.

6.

Izobraževanje (pregled poslanih tekstov)

Pri izobraževanju za nazive Jahač 1 islandskih konj, Jahač 2 islandskih konj ter
Inštruktor jahanja islandskih konj še zmeraj ostaja dilema med člani IO, zakaj morajo
kandidati opraviti izpite in pridobiti verificirane nazive Jahač 1, 2 in inštruktor jahanja
ter nato opraviti še nadgradnjo za islandske konje. Še očitnejši je primer, če kandidat
v tujini pridobi naziv inštruktor jahanja islandskih konj in mora potem še v Sloveniji
opraviti izpit za inštruktorja jahanja na velikih konjih, da si potem lahko uredi
ustrezen status športnega delavca za opravljanje te dejavnosti.

Slkep:
Pripravljalna skupina dokončno lektorira tekste, ter jih oblikuje v primerno obliko za
tisk. Jahač 1 za islandske konje in Jahač 2 za islandske konje, Informacija o
izobraževanju ter pravilnik.
Za inštruktorja in mentorja jahanja pa se počaka izdelava primerjave med nivoji v
Avstriji, Nemčiji in pri Konjeniški zvezi Slovenije.
Jan Drnovšek prevideva, da bi bila primerjava zaključena predvidoma v enem mesecu.

7.

Poročilo Jana Drnovška – FEIF KONFERENCA na Dunaju.

Jan Drnovšek se je kot predstavnik DRIKSa udeležil FEIFove letne konference, ki je
potekala med 25. -27. februarjem na Dunaju. Konferenca se je začela z otvoritvenim
sestankom, kjer so predstavniki posameznih področij poročali o novostih in predlogih.
V petek popoldne, soboto in nedeljo dopoldne je bila večina časa namenjena
tematskim delavnicam po posameznih vsebinah. Jan Drnovšek se je udeležil
sestankov o izobraževanju, kjer je pridobil koristne napotke, kako dokončati in
zaključiti DRIKSov izobraževalni sistem. V sklopu teh srečanj se je razpravljalo tudi o
poenotenju izobraževalnih sistemov v različnih državah članicah FEIF, izobraževalnih
seminarjih v letu 2011, ter potrdilo nove člane tega področju pri FEIFu. Udeležba na
konferenci je bila za društvo dobra priložnost za sodelovanje v mednarodnem krogu.

8.

Razno

Pod točko razno ni bilo razprav.

Dne 18.3.2011 zapisal: R. Dakskobler

