Zapisnik 4. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 08.07.2010)

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

1. Rejski program za naslednje petletno obdobje
Agata Maček je pripravila in poslala vsem članom IO DRIKS omenjeni program, ki je
bil poslan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v potrditev.
SKLEP:
IO DRIK potrjuje ta rejski program

2. Rejsko ocenjevanje
IO DRIKS je po prvotnem planu zaradi manjših stroškov želel izvesti rejsko
ocenjevanje v času tekme za državno prvenstvo v Mislinji. Ker ni uspelo dobiti
sodnika, ki ima licenco tako za rejskega kot tudi za športnega sodnika, se določita
dva nova termina (25.9.2010 ali pa 10.10.2010), v katerih je možno izvesti rejsko
ocenjevanje. Kot kraj ocenjevanja se določi Prestranek, ki ima pokrito jahališče in
vreme ne more ovirati ocenjevanja.
SKLEP:
Marjan Šinkovec se dogovori za ocenjevanje z rejskim sodnikom v tujini, Lise Pavšič
se dogovori za prostor, Jan Drnovšek pa se zadolži za koordinacijo rejskega
ocenjevanja, prav tako pa skupaj z Evo Tasič za pripravo in objavo oglasov na spletni
strani ter ostalih publikacijah namenjenih konjeništvu; ROK, konji.com,…..
Na dan rejskega ocenjevanja se organizira tudi splošna prodaja islandskih konj.

3. Določitev članov komisije s strani DRIKS v komisijo za licenciranje žrebcev v
RS

Marjan Šinkovec predlaga Petra Vilharja in Alenko Čas mlajšo.
SKLEP:

IO DRIKS potrjuje Petra Vilharja in Alenko Čas ml. v komisijo za licenciranje žrebcev
islandske pasme v RS.

4. Državno prvenstvo in rejsko ocenjevanje v Mislinji 11. In 12. 9 oziroma 18. In
19.2010, potrditev datuma glede na pridobitev rejskega in športnega sodnika
V točki 2. Tega dopisnika so že podane naloge in možni datumi rejskega ocenjevanja.
IO DRIKS je potrdil že predlagani termin 11.9.2010, ko bo v Mislinji državno
prvenstvo. Treba je dobiti še dva sodnika za sojenje na tekmi.

SKLEP:
Državno prvenstvo se izvede 11.9.2010 v Mislinijji, brez rejskega ocenjevanja.
V organizacijski odbor za tekmo državnega prvenstva se določi Alenko Čas, Katarino
Holy in Marjana Šinkovca.
Marjan Šinkovec in Katarina Holy se dogovorita za enega sodnika, za drugega pa Lise
in Zvone Pavšič.

5. Sprejem pravilnika o statusu športnika, ki ga je pripravila Katarina Holy
SKLEP:
IO DRIKS je z glasovanjem sprejel ta pravilnik, pri tem je glasovalo 5 članov ZA, en
član je bil proti, en pa se je vzdržal. Pravilnik se obesi na spletno stran DRIKS.

6. Zasnova dolgoročnega zagotavljanja virov po posameznih programih (športni,
rejski, izobraževalni)
SKLEP:
Do naslednjega sestanka IO DRIKS naj komisije pripravijo predlog, na kakšen način
se bo zagotavljalo finančne vire poleg članarine za posamezno skupino.

7. Izobraževanje, priprava dokumentacije
Lise Pavšič predstavila izobraževalno oblikovno dokumentacijo za Jahača 1, Jahača 2
in inštruktorja jahanja.
DRIKS je odobril predlagano oblikovno dokumentacijo.
SKLEPI:

Komisija za izobraževanje naj dokumentacijo dokončno uskladi s Konjeniško zvezo
Slovenije, nato pa se jo natisne v količinah in cenah iz pridobljene ponudbe.

8. Poročila iz pokalnega tekmovanja v Trnju in izobraževalnega seminarja prav
tako v Trnju
IO DRIKS se strinja, da sta obe prireditvi zelo uspeli.
9. Razno
-

Ogled srednjeevropske tekme v Semriachu pri Gradcu (Avstrija)

Janez Robnik pripravi oglas za organizirani ogled tekme

-

2. in 3. oktobra bo DRIKS organiziral konjenico na Jelovici.

SKLEP:
Pri konjenici bo DRIKS vsem članom DRIKS, ki imajo poravnano članarino za tekoče
leto financiral prenočišče z 2.10. na 3.10.2010.

-

Naslednji sestanek IO DRIKS bo 16.9.2010

Zapisal: R. Dakskobler

