Zapisnik 3. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 11.05.2011)

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

DNEVNI RED
1.
Izobraževanje
2.
Priprava zloženke z informacijami o delu DRIKS in dela z mladimi
3.
Pokalno tekmovanje
4.
Svetovno prvenstvo v Avstriji
5.
Razno

1. Izobraževanje
Jan Drnovšek je sporočil, da se zaradi drugih neodložljivih obveznosti današnje seje
IO ne bo udeležiti. Sporočil pa je, da bodo vsi materiali za jahač 1 in 2 v kratkem do
konca lektorirani in tako zaključeni. Vse dosedanje pripombe so seveda vključene in
tako je vse gradivo pripravljeno, da ga lahko IO potrdi in program začne delovati.
V teh dneh bo tudi zaključil primerjave med izobraževalnimi sistemi KZS, Oeiv in
IPZV za inštruktorja jahanja. Prikazano bo v tabeli.

SKLEP št. 1:
IO DRIKS poziva pripravljalno skupino naj čimprej pripravi vse materiale za
izobraževanje in jih posreduje IO DRIKS, da te materiale pregleda ter potrdi in se jih
da v tiskanje.

2.

Priprava zloženke z informacijami o delu DRIKS in dela z mladimi

Zloženka naj bi vsebovala:
• Splošno o islandskih konjih
• Vpis v Word Fengur
• Licenciranje konj in tekmovalcev
• Športni del - Državno prvenstvo in da bo DRIKS pripravil v letu
2011 konjenico ter izobraževanje

• Rejsko ocenjevanje
• Delo z mladimi

SKLEP št. 2:
Posamezne tekste člani IO pripravijo do 25. maja 2011.

3. Pokalno tekmovanje
Zvone in Lise Pavšič se strinjata, da se tekma, ki jo bosta organizirala 11. junija
2011 v Trnju za pokal dveh dežel, šteje tudi kot pokalna tekma DRIKS.
Ker sta planirani samo dve pokalni tekmi DRIKS, od tega je ena tekma še državno
prvenstvo, ki šteje dvojno tudi za pokal, želi IO DRIKS povečati zanimanje za tekme,
zato je sprejel naslednji:
SKLEP št. 3: Vsi tekmovalci, ki bodo tekmovali za pokal DRIKS v Trnju, lahko svoje
tekmovalne rezultate izboljšajo na tekmi v Feldnu. Za pokal se bo upošteval boljši
doseženi rezultat od obeh tekem. Pogoj za upoštevanje boljšega rezultata je nastop
na prvi tekmi v Trnju.

4. Svetovno prvenstvo v Avstriji
Milan Šilc se je zahvalil, ker je bil izbran za vodjo ekipe. Obenem pa je prosil, da
DRIKS zagotovi 4 slovenske zastave, ki jih organizator svetovne prvenstva potrebuje.
SKLEP št. 4:
DRKS bo na podlagi ponudb (vsaj 3) zagotovil 4 zastave, ko bo Milan Šilc sporočil
velikost zastav in način vpenjanja le teh. Po tekmi mora vodja ekipe vrniti te zastave
nazaj DRIKSu.
Milan Šilc je tudi sporočil, da se je dne 15.4.2011 sestal tudi z Julijo Štamcar, ki je
tudi zainteresirana za udeležbo na svetovnem prvenstvu. Odločila se bo v juniju
glede na izpitne roke na fakulteti, ko bo dokončno vedela ali se lahko udeleži
svetovnega prvenstva.
Za tekmovanje na svetovnem prvenstvu je zainteresiran tudi Jon Herkovič iz Zavrha,
ki ima slovensko državljanstvo, živi pa na Islandiji.

SKLEP št. 5:
Vsi tekmovalci morajo izpolnjevati kvalifikacijske norme za udeležbo na svetovnem
prvenstvu v skladu z razpisom in pogoji za udeležbo slovenskih jahačev na SP 2011.
SKLEP št. 6:
O finančni pomoči posameznemu tekmovalcu na SP pa bo IO DRIKS odločal, ko bo
znano število udeležencev na SP.

5. Razno
Predsednik društva Marjan Šinkovec je člane IO seznanil z obiskom, ki ga je opravil
pri g. Miranu Vuku iz Zavrča, ki je tudi rejec islandskih konj.

Dne 15.5.2011 zapisal: R. Dakskobler

