
 
Zapisnik 6. redne seje IO DRIKS, 2008 

 

Ptuj, 10.11.2008 

 

1. Prisotni in sklepčnost 

Prisotni člani IO: Jan Zakrajšek (predsednik), Zvone Pavšič, Darinka Mojzer, Janez Robnik, Peter Vilhar, Špela Suhač. 

Odsotni: Lise Pavšič, Barbara Šinkovec 

 

Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna. 

 

2. Pregled članstva 

 

Vinko Moličnik, je podal pristopno izjavo za članstvo.  

 

Sklep: IO DRIKS potrjuje Vinka Moličnika za novega člana društva. 

 

Ugotavljamo, da ima društvo na današnji dan 69 članov s plačano članarino. 

 

3. Pregled finančnega dela državnega prvenstva 2008 

 

Jan zakrajšek seznani prisotne s finančno analizo državnega prvenstva 2008. Zaradi majhnega števila prijavljenih 

tekmovalcev, je bilo DP zaključeno s 647,50 EUR izgube. 

 

Sklep: IO DRIKS soglasno sprejme finančno poročilo z DP 2008. 

 

4. Pregled finančnega stanja društva 

 

Predsednik seznani prisotne s finančnim stanjem društva. Na dan 01.11.2008 ima društvo na bančnem računu 5.497,84 

EUR. Ob tem je potrebno dodati, da v to še ni vštet obračun rejskega ocenjevanja, od večjih odhodkov, ki še niso 

vklakulirani v to pa velja omeniti letno članarino WorldFengur-ju, račun za računovodske storitve in povrnitev 

dogovorjenih skupnih stroškov za FYCup in MEM.   

 

5. Analiza rejskega ocenjevanja 2008 

 

Jan Zakrajšek seznani prisotne s potekom rejskega ocenjevanja, ki je bilo 25.10.2008 v Lučah. Poročilo z rejskega 

ocenjevanja je v prilogi (Priloga 1). 

 

Sklep: IO DRIKS se zahvaljuje Janezu Robniku in Jakobu Matijovcu za dobro organizacijo rejskega ocenjevanja. 

 

Sklep: Kljub relativno majhnemu številu prijavljenih konj (12), je rejsko ocenjevanje dobro uspelo.  

 

Razvije se diskusija o smiselnosti organizacije rejskih tekmovanj za tako malo število interesentov.  

 



 
Sklep: Glede na to, da rejska ocenjevanja delno sofinancira Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, da je bilo 

to šele drugo rejsko ocenjevanje in da je ciljno naravnana reja islandskih konj v Sloveniji še v povojih, je potrebno v 

Sloveniji tudi v prihodnosti organizirati tovrstne dogodke, saj le tako lahko na dolgi rok zagotovimo zadovoljiv kakovostni 

nivo reje in izobraževanje za rejce. 

 

Sklep: Več aktivnosti na področju reje je potrebno usmeriti v izobraževanje in informiranje rejcev. Za Driksove eNovičke 

in za objavo na spletni strani se napiše strokovni članek na to temo. 

 

Sklep: Rejsko ocenjevanje smo zaključili s 375 EUR minusa, pri tem je potrebno omeniti, da še nismo prejeli sredstev, 

obljubljenih od Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev (cca. 500 EUR), ki bodo pokrila razliko. 

 

Na rejskem ocenjevanju je bilo več konj prijavljenih z imenom, ki niso izbrana v skladu s pravili. 

  

Sklep: Inštitut za rejo kopitarjev se opozori na to, da je potrebno bolj dosledno upoštevati pravila pri za poimenovanje 

konj. 

 

6. Kadrovske zadeve in dodelitev zadolžitev 

 

IO DRIKS je v skladu s statutom društva sprejel naslednje sklepe, ki bodo zagotavljali boljšo organiziranost ter s tem 

večjo strokovnost in stabilnost društva na dolgi rok: 

  

Sklep: IO DRIKS soglasno kooptira Agato Maček v izvršni odbor. 

 

Sklep: IO soglasno potrdi Agato Maček za vodjo področja odnosov z javnostjo. Naloge in odgovornosti področja so 

opredeljene s statutom društva. 

 

Organiziranje rejskega ocenjevanja je pokazalo, da je zaradi lažje organizacije potrebno razširiti področje reje na več 

članov. 

 

Sklep: IO soglasno sprejme sklep o formiranju rejske komisije, ki opravlja naloge določene s statutom društva. 

 

Sklep: V rejsko komisijo se soglasno izvoli: Jana Zakrajška za predsednika komisije, Janeza Robnika za člana komisije in 

Agato Maček za članico komisije. 

 

Sklep: Na prosto mesto blagajnika društva IO soglasno izvoli Darinko Mojzer. Naloge in odgovornosti področja so 

opredeljene s statutom društva.  

 

Sklep: Na prosto mesto vodje rekreacijskih dejavnosti IO soglasno izvoli Janeza Robnika. Naloge in odgovornosti 

področja so opredeljene s statutom društva. 

 

7. Izobraževanje 

 



 
Špela Suhač, članica odbora za izobraževanje, pove, da so bili študijski materiali za program Jahač 1 in Jahač 2 za 

islandske konje poslani na Konjeniško zvezo Slovenije, kjer čakajo na obravnavo. 

 

Pravilnik o izobraževanju za Jahač 1 in Jahač 2 za islandske konje je v izdelavi. Tokrat je bil prestavljen le osnutek 

pravilnika. Končna verzija pravilnika bo obravnava na naslednji seji. 

 

Sklep: Pri Konjeniški zvezi Slovenije se preveri kakšen status ima naša prošnja za vzpostavitev izobraževalnega 

programa. 

 

8. Priprave na SP 2009 v Švici 

 

Svetovno prvenstvo v jahanju islandskih konj, ki bo avgusta prihodnje leto, se hitro bliža. Peter Vilhar pove, da 

nastanitvene zmogljivosti na prizorišču že zasedene, zato je potrebno čimprej formirati ekipo in pripraviti organizacijski 

načrt za udeležbo na SP 2009. 

 

Do sedaj so se kot tekmovalci prijavili: Timi Bucik, Anja Debora Iesse, Julija Štamcar, Rok Šilc in Katarina Holy. 

Kot vodja ekipe se je prijavil: Jan Zakrajšek. 

 

Sklep: Jana Zakrajška, kot edinega prijavljenega kandidata za vodjo ekipe, IO soglasno potrjuje za vodjo nacionalne 

ekipe na svetovnem prvenstvu 2009. 

 

9. Izdelava nove spletne strani 

 

Jan Zakrajšek je predstavil ponudbe za izdelavo novih spletni strani društva. Ponudbe, ki so bile dane s strani zunanjih 

izvajalcev, so bile predrage (1500 EUR – 2000 EUR), zato IO DRIKS soglasno sprejme: 

 

Sklep: Za izdelavo spletnih strani, se koristi cenovno bolj učinkovito rešitev podjetja Weebly, ki ponuja pred-izdelane 

spletne strani, katere je potrebno le še oblikovno in vsebinsko dopolnit. 

 

Sklep: Spletne strani se izdela do konca leta. Za to je zadolžen Jan Zakrajšek. 

 

10. Predlogi IO za podelitev priznanj 2008 

 

Sklep: Peter Vilhar do naslednjega IO pripravi preglednico športnih rezultatov v tekočem letu. Na podlagi rezultatov se 

bo IO odločal o predlogih za podelitev priznanj za leto 2008, ki jih bo posredoval komisiji za podeljevanje priznanj.  

 

Sklep: Ostali člani do naslednje seje IO podamo predloge za podelitev priznanj za dosežke v drugih dejavnostih. 

 

11. Proces izbiranja uradnih barv DRIKSa   

 

Na to temo je potekala diskusija, vendar glede tega še ni bil sprejet noben sklep. Razširjena diskusija bo verjetno na 

programu kot ena od točk dnevnega reda Občnega zbora.   

 



 
12. Razno 

 
Sklep: Soglasno se sprejme sprememba točke 1.5 Pravilnika o organiziranju tekmovanja z islandskimi konji,     glede 
jezika v katerem poteka napovedovanje večjih prireditev in glede uporabe zastav na prireditvah.  

 

Spremenjeno besedilo je objavljeno v Prilogi 2 tega zapisnika. 

 

 

 

 

- Priloga: 

- Priloga 1: Poročilo z rejskega ocenjevanja »Luče 2008« 

- Priloga 2: Spremenjeno besedilo 1.5. točke pravilnika POT.  

 

 

 

10. 11. 2008 
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Špela Suhač 
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PRILOGA 1: 

POROČILO: DRUGO SLOVENSKO REJSKO OCENJEVANJE ISLANDSKIH KONJ »LUČE 2008« 

 

Ljubljana, 15. 11. 2008 

 

Po uspešno izpeljanem prvem slovenskem rejskem ocenjevanje islandskih konj, ki je bilo leta 2006, smo v 

letošnjem letu organizirali drugo rejsko ocenjevanje za islandske konje »Luče 2008«, ki je potekalo po mednarodnih 

pravilih FIZO, sodil pa ga je priznani mednarodni FEIF rejski sodnik Johannes Hoyos. Ocenjevanje je potekalo v Lučah v 

Savinjski dolini, organizator je bil DRIKS, prireditelja pa Jakob Matijovc in Janez Robnik. Administrativne naloge je 

opravljala Beate Machy, ki prav tako kot sodnik Hoyos prihaja iz Avstrije. Ves dan je bil na ocenjevanju prisoten tudi 

direktor Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev mag. Janez Rus.  

 

Na ocenjevanje se je prijavilo 5 slovenskih rejcev, ki so pripeljali 12 konj. Rejske ocene pridobljene na tem 

ocenjevanju bo DRIKS vnesel v svetovni register islandskih konj  (WorldFengur), označene pa bodo kot ocene 

pridobljene na nacionalnem ocenjevanju, ki ga je vodil en sodnik. 

 

Od 18. letošnjih v Sloveniji skotenih žrebet (podatek posredoval Inštitut za rejo), sta se ocenjevanja udeležila le 

dve letošnji žrebeti, kar je ob dejstvu, da je tekmovanje v veliki meri namenjeno prav tej ciljni skupini – pod 

pričakovanji! V tej skupini smo videli dve zelo zanimivi žrebeti; Heklo Rateško rejca Marjana Rekarja in Arisa Savinjskega 

rejca Janez Robnika. Hekla je prejela dobro oceno 7.70, Aris pa se je na ocenjevanju še nekoliko bolje izkazal in prejel 

oceno 7.83, kar je bila tudi sicer najvišja ocena. 

 

Na ocenjevanju smo lahko videli še 10 konj letnika 2007 ali starejši. 2 rejca sta se odločila, da svoja konja 

pokažeta tudi pod jahačem, kar je zelo pohvalno. G. Hoyos je najprej pojasnil, kako tako ocenjevanje poteka, kaj in kako 

je treba odjahati. Samo jahanje se nekoliko razlikuje od športnega. Zahteva se najvišja hitrost pri vseh hodih na približno 

50 metrov ravnemu delu steze (makadamska cesta, če ni zato posebej pripravljene steze) za pas. Oceni se korak, tolt, 

kas, pas, galop, temperament in karakter konja ter oblika pod jahačem. Ocena zunanjosti in ocena pod jahačem tvorita 

skupno oceno konja. Omeniti velja, da na velikih rejskih razstavah kjer sodeluje veliko vrhunskih konj, le-te pripravljajo 

najboljši jahači dva do tri mesece prej. Glede na to, da se naša jahača za to nista posebej pripravljala, smo lahko z 

videnim zadovoljni. 

 



 
Zaradi majhnega števila sodelujočih si je sodnik Hoyos lahko vzel veliko časa za komentarje in analizo ocen, kar 

je bilo za vse rejce in gledalce zelo poučno. Ob vsakem ocenjenem delu je bil podan komentar tako, da so lahko vsi 

navzoči razumeli,  zakaj je katera izmed ocen višja ali nižja, kje so slabe oz. dobre strani konja. Sodnik je ocenjeval: 

glavo, vrat, pleča, viher, hrbet, križ, sorazmernost telesa, tetive, držo, kopita in grivo ter rep. Za konec je g. Hoyos v 

pogovoru dal še nekaj napotkov in smernic  posameznim rejcem za nadaljnjo rejo. 

 

Rejci so po končanem ocenjevanju prejeli certifikat z vpisano končno oceno, hkrati pa so prejeli ocenjevalni list, 

na katerem so bile vpisane vse delne ocene. Ti dokumenti so za slovenske rejce velike vrednosti, saj so konji s takšnim 

ocenjevanjem lahko primerjani z islandskimi konji po celem svetu, kar pomeni, da rejec ve, kakšna je absolutna rejska 

vrednost njegovega konja.  

 

Rejsko ocenjevanje Luče 2008 je bilo, kljub nizki udeležbi, izjemno koristno in poučno za vse rejce in 

obiskovalce, še zlasti pa za tiste, ki bi se v prihodnosti radi ukvarjali s preudarno, sistematično in znanstveno podprto 

rejo (kar je edino smiselno). Da bodo podobne prireditve v prihodnosti še bolje obiskane pa bo potrebno več aktivnosti 

usmerjati na področju informiranja in izobraževanja o rejski tematiki.   

 
Rezultati ocenjevanja: 

 

KONJ POD JAHAČEM (lastnik) 
leto 
rojstva 

telesna 
zgradba hodi 

skupna 
ocena  

      
Aldis frá Plana  (Janez Robnik) 1996 7.64 7.40 7.50  
Jora (Jakob Matijovc) 2001 7.52 7.12 7.28  
      

ŽREBE (lastnik)  
značaj 
konja 

telesna 
zgradba hodi 

skupna 
ocena 

      
Aris Savinjski (Janez Robnik) 2008 7.90 7.80 7.80 7.83 
Hekla Rateška (Marjan Rekar) 2008 7.80 7.80 7.60 7.70 
      
Þyrning von Vindstadir (Janez Robnik) 2006 7.80 7.70 7.70 7.72 
      
Sokki Savinjski (Janez Robnik) 2005 7.80 7.50 7.60 7.63 
Bibi (Vinko Moličnik) 2005 7.60 7.60 7.60 7.60 
Fagur (Marija Zajc) 2005 7.50 7.60 7.50 7.52 
Skoggi frá Gatina (Marija Zajc) 2005 7.50 7.50 7.40 7.46 
      
Kauti (Jakob Matijovc) 2004 7.80 7.70 7.40 7.58 
      
Dagur (Janez Robnik) 2003 7.70 7.70 7.90 7.81 
      
Askja iz Brstnika (Jakob Matijovc) 2000 7.80 7.50 7.60 7.65 

 
 
 
 
Jan Zakrajšek, vodja področja reje 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2: 

POPRAVLJENO BESEDILO TOČKE 1.5 PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ (POT) 

 
1.5  Vrste tekmovanj in pogoji za udeležbo na tekmovanjih 
 
1.5.1 Vrste tekmovanj z islandskimi konji so lahko hišni turnirji, pokalne tekme, krajevna ali 
regijska prvenstva, državno prvenstvo in mednarodna tekmovanja.  
 
1.5.2 Tekmovanje je mednarodno le, če je bilo razpisano kot mednarodno in na njem 
sodelujejo jahači iz tujine. V primeru, da gre za Državno prvenstvo Slovenije ali za 
tekmovanje, ki je bilo razpisano kot  mednarodno je ob otvoritvi obvezno zaigrati državno 
himno. Obvezno morata biti razobešeni slovenska in evropska zastava ter zastave držav 
udeležencev tekmovanja, islandska in zastava DRIKSa. Če se prireditev začne in konča s 
povorko mora biti na čelu slovenske ekipe zastavonoša s slovensko zastavo.  
 
Prireditelj mednarodnega tekmovanja mora zagotoviti uradno napovedovanje in objave na 
njem  v slovenskem jeziku ter prevod v ustreznem tujem jeziku. 
 
1.5.3 Vsako tekmovanje mora biti zaradi uskladitve terminov predhodno prijavljeno 
izvršnemu odboru DRIKS-a, ki deluje v skladu s smernicami FEIF. 
 
1.5.4 Udeležba na svetovnem prvenstvu in na mladinskem svetovnem prvenstvu je 
mogoča le ob predhodnem soglasju izvršnega odbora DRIKS-a, v kolikor to zahteva 
organizator. 

1.6   Tekmovanja, ki štejejo za svetovno lestvico ( WR - World ranking) 

1.6.1 Tekmovanje lahko organizira DRIKS ali klubi v katerih so člani DRIKSa.  
 
1.6.2 Tekmo lahko prijavi na FEIF le nacionalna organizacija DRIKS, članica FEIF. 
  
1.6.3 Tekmovanja morajo biti napovedana pred tekmovalno sezono do 1. marca. 
 
1.6.4  Organizator plača takso ob prijavi tekme DRIKSu. Lahko tekmo prijavi tudi po 1. 
marcu, v tem primeru je taksa dvojna. 



 

  
1.6.5 Obrazci za prijavo so na voljo na spletni strani FEIF. Na obrazcu je zahteva tudi za 
registracijo WR registratorja, osebe, ki je odgovorna za pošiljanje rezultatov. Registrator je 
lahko eden izmed članov IO DRIKS oz. oseba, ki jo IO DRIKS pooblasti. 
 
1.6.6 Sestavni del vsake WR registracije je vpis kontaktne osebe (organizatorja), 
elektronski naslov, spletna stran in preizkusi, ki se bodo odvijali na tekmi. Registracijo vodi 
FEIF. 
 
1.6.7 V WR so vključeni naslednji preizkusi (neupoštevaje starostnih razredov): T1 in T3, 
T2, V1 in V2, F1 in F2, PP1, P1, P2, P3 in FS1. Le ocene 5,50 in več (oz. tem ocenam 
primeren čas) štejejo za WR. 
 
1.6.8 Vse preizkušnje morajo upoštevati FIPO pravilnik. 
 
1.6.9 Za preizkuse na ovalni stezi je potrebno 5 sodnikov. 
 
1.6.10 Po registraciji dobi organizator potrdilo po elektronski pošti (dobrodošlica v WR). 10 
do 14 dni pred tekmo dobita nacionalni registrator in organizator  opomnik s kodo 
tekmovanja. Organizator prejme tudi določene obrazce vključno z obrazci na katerih se 
prijavijo FEIF licencirani športni sodniki. 
 


