Zapisnik 5. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 16.09.2010)

Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Lise Pavšič, Barbara Šinkovec,
Robert Dakskobler in Eva Tasič.
Odsotni: Agata Maček, Janez Robnik, Jan Drnovšek in Slavko Kanalec
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna.
1. Predstavitev samofinanciranja posameznih programov
- Reja – tarifni pravilnik je v prilogi
Zaradi stroškov z rejskim ocenjevanjem se za prihodnje leto Institutu za rejo
in varstvo kopitarjev napove za leto 2011 rejsko ocenjevanje zaradi
sofinanciranja stroškov organizacije ocenjevanja (prostor, sodniki, ozvočenje,
napovedovalec….)
- Šport
Ta tema se bo obravnavala na naslednji seji IO DRIKS, kjer se bo določilo
vrednosti za letno tekmovalno licenco in dovoljenje za start v tujini.
- izobraževanje
Počaka se še na dokončne potrjene predloge za Jahač I in II s strani izvršnega
odbora KZS
2. DRIKSova konjenica
Pri konjenici bo DRIKS vsem članom DRIKS, ki imajo poravnano članarino za tekoče
leto financiral prenočišče z 2.10. na 3.10.2010. Dogovorjeno je tudi z veterinarjem, ki
bo predaval na temo prehrana konj.
3. Rejsko ocenjevanje
Rejsko ocenjevanje bo 23.10.2010 na gradu Prestranek. V revijo o konjih (RoK)
se posreduje tudi oglas za rejsko ocenjevanje zaradi boljše prepoznavnosti tega
dogodka (zadolžena Eva Tasič in Marjan Šinkovec). Za to prireditev je potrebno
pridobiti tudi ozvočenje s prenosnimi mikrofoni. (Barbara Šinkovec)
4. Razno
-

Državno prvenstvo v Mislinji
Mnenje članov IO je, da je tekma lepo uspela, časovni razpored tekem je bil
zelo dobro pripravljen. Eva Tasič pripravi članek o DP za RoK in za spletno
stran DRIKS. V ta članek vgradi tudi povabilo za rejsko ocenjevanje in prodajo
konj, ki bo 23.10.2010 na gradu Prestranek.

Odprava pomanjkljivosti:
Za naslednjo tekmo je potrebno pripraviti:
o Tehtnico za merjenje dodatnih konjskih obtežb (glokni)
o Meter + pomično merilo
o Kalkulatorji za sodnike

o Mape z svinčniki
o Gumijaste rokavice
o Vse stroške zapisati ob dogovoru s posameznim udeležencem tekme
-

DRIKS bo izdal priporočilo za Polono Dakskobler, da se ji dodeli status
športnika, čeprav ne izpolnjuje pogojev po Pravilniku, ker se zaradi poškodbe
kobile ni mogla udeležiti tekme za državno prvenstvo v Mislinji.

Zapisal: R. Dakskobler

PRILOGA:

IO DRIKS je na 5. redni seji 16.9.2010, sprejel sklep o potrditvi spodaj
navedenega tarifnega sistema. Sredstva pridobljena iz naslova
»financiranje reje« bodo porabljena za vzpodbujanje in preverjanje
kvalitete reje islandskih konj v Sloveniji.
Tarifni pravilnik za področje reje:
Rejsko ocenjevanje:
Ocenjevanje žrebet (do vključno dopolnjenega 4. leta starosti v letu rejskega
ocenjevanja) - 25 € (eden ali dva sodnika)
Ocenjevanje konj – eksterier, za konje starosti 5 let in več - 30 € (eden ali dva sodnika)
Ocenjevanje konj –jahalne sposobnosti, za konje starosti 5 let in več - 30 € (eden ali
dva sodnika)

Informativna rejska ocena - eksterier + jahalne sposobnosti - 50 € (eden ali dva sodnika)
Popolna rejska ocena - eksterier + jahalne sposobnosti - 100 €
Popolna rejska ocena - eksterier - 50 €
Popolna rejska ocena jahalne sposobnosti - 50 €
Za popolno rejsko ocenjevanje je potrebno zagotoviti 3 rejske FEIF sodnike.

Vse navedene cene veljajo za člane DRIKS, nečlani plačajo dvojno tarifo.
Prijava na prodajno razstavo 10€ na konja, če pa je posel sklenjen dodatnih 40€
Vpis WorldFengur:
Vpis konj in spremembe podatkov v WF - 30 EUR po vnosu
Vpis konja in spremembe za nečlane DRIKS-a, 80€
Žrebci:
Letna licenčnina/žrebčnina: 250 €
Za IO DRIKS
Marjan Šinkovec

