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Zapisnik Občnega zbora Društva rejcev islandskih konj Slovenije (DRIKS) 
 
Grad Prestranek, 24.1.2009 
Občni zbor se je pričel ob 16 uri in 15 minut 
 

1. Prisotnost in sklepčnost 
 
Od skupno 56 članov DRIKSa z glasovalno pravico, je na občnem zboru (v nadaljevanju OZ)  
prisotnih 23 članov z glasovalno pravico in 9 pooblastil od članov z glasovalno pravico. 
Na občnem zboru so prisotni tudi štirje mladoletni člani društva brez glasovalne pravice in en 
nečlan, brez glasovalne pravice. 
 
Sklep: Ker je navzočih več kot polovica članov, lahko OZ prične s sejo. 
 

2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora: predsednik, zapisnikar in 
dva overovitelja. 

 
Predlagani so naslednji kandidati: 
 
 Peter Vilhar za delovnega predsednika. 
 Zarja Bohak za overovitelja zapisnika. 
 Zvone Pavšič za overovitelja zapisnika. 
 Špela Suhač za zapisničarko. 

 
Sklep:Občni zbor soglasno potrdi predlagane kandidate za vodenje delovnega predsedstva. 
 

3. Poročilo o poslovanju društva za leto 2008 (poročajo nosilci po področjih): 
poročilo predsednika, finančno poročilo, šport, reja, izobraževanje, delo z 
mladimi; 

 
Jan Zakrajšek je podal poročilo predsednika in poročilo s področja reje, v imenu odsotnega 
Janeza Robnika je podal tudi poročilo s področja rekreacije. Zvone Pavšič je predstavil 
športno poročilo, Lise Pavšič poročilo s področja izobraževanja, Barbara Šinkovec pa je 
predstavila poročilo o delu na področju mladina. Poročila so priloga k zapisniku. 
 
Sklep: OZ soglasno potrdi poročila s področja reje, rekreacije, športa, izobraževanja, mladina 
in poročilo predsednika DRIKSa. 
 
Darinka Mojzer in Jan Zakrajšek sta podala finančno poročilo. 
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4. Poročilo nadzornega odbora 
 
Poročilo nadzornega odbora je podal Marjan Šinkovec. Od treh članov nadzornega odbora sta 
dva člana finančno poročilo izvršnega odbora podprla, en član pa ga ni podprl. 
 
Predsednik nadzornega odbora je podal ločeno mnenje, ki bo priloga temu zapisniku. 
 
Sklep: Finančno poročilo se dopolni in ponovno predloži nadzornemu odboru. 
Sklep podpre 30 članov OZ, 2 se vzdržita. 
 
Sklep: Začasno finančno poročilo se sprejme in se pooblašča IO da sprejme končno poročilo. 
OZ soglasno sprejme sklep. 
 
 
5. Razrešitev in imenovanje članov IO DRIKS 
 
Izvršni odbor DRIKSa (v nadaljevanju IO DRIKS) predlaga razrešitev Barbare Šinkovec s 
položaja članice izvršnega odbora, zaradi neodgovornega ravnanja Barbare na seji IO. 
 
Delovni predsednik odpre razpravo: 
 
Katarina Holy in Brane Zakrajšek menita, da OZ ne more podpreti ali zavrniti predloga IO, 
zato predlagata da o tem odloči častno razsodišče. 
 
Sklep: Določi se člane častnega razsodišča, ki na predlog OZ primer obravnavajo 
 in dokončno odločijo o nadaljnjem članstvu Barbare v IO. Člani so Alenka Čas, Marko Vrbinc 
in Maja Gregorič. 
Sklep  podpre 31 članov, en član se vzdrži. 
 
6. Plan aktivnosti za leto 2009 
 
Nosilci so predstavili plane po posameznih področjih. Plani so priloga k zapisniku. 
 
Delovni predsednik odpre razpravo: 
 
Marjan Šinkovec predlaga, da bi se za člane organiziral ogled letošnjega svetovnega 
prvenstva v Švici. Predlaga tudi organizacijo dnevov Islandskega konja. 
Jan Zakrajšek se strinja s predlogom in pozove zainteresirane člane k organizaciji tovrstnih 
dogodkov. 
 
Sklep: Sprejme se vse plane za leto 2009. 
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7. Podelitev pohval in priznanj za pretekle dosežke 
 
Komisija je podelila pohvale in priznanja za pretekle dosežke. Seznam članov, ki so prejeli  
pohvale in priznanja, je v prilogi zapisnika. 
 
8. Razno 
 
Jan Zakrajšek je predstavil prenovljeno spletno stran DRIKSa. Vse člane OZ je pozval k 
predlogom ali pripombam glede prenovljene spletne strani. Spletna stran bo v kratkem 
aktivirana na dosedanjem spletnem naslovu društva (www.islandski-konji.com). 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 18 uri in 35 minut. 
 

Priloge: 

- Poročila 

- Ločeno mnenje predsednika NO  

- Podeljena priznanja 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islandski-konji.com/
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PRILOGA: Poročila za leto 2008 in plani za leto 2009 
 

 

Jan Zakrajšek: Poročilo predsednika za leto 2008 

 

Spoštovani člani in prijatelji DRIKS-a. 

 

Društvo je imelo v letu 2008 70 članov s plačano članarino. To je za 2 več kot  v letu 2007. Vsem 

članom se zahvaljujem za izkazano zaupanje in podporo, hkrati pa vas vabim, da delovanje društva ter 

s tem razvoj islandskega športa podpirate tudi v letu 2009. 

 

V letu 2008 smo se člani Izvršilnega odbora (IO) sestali na 6. rednih sejah in sprejeli več kot 90 

sklepov s področja športa, reje, izobraţevanja, dela z mladimi in drugih dejavnosti društva. Ker so 

posamezna poročila podrobneje predstavljena s strani nosilcev področij, v nadaljevanju omenjam le 

pomembnejše spremembe, aktivnosti in doseţke društva v minulem letu. 

 

IO DRIKS šteje 8 članov. Spomladi 2008 je IO zapustil Tone Kuhar, izpraznjeno mesto člana IO pa 

smo zapolnili z Agato Maček, ki od novembra vodi področje odnosov z javnostjo. V ţelji po boljši 

organiziranosti in dolgoročni stabilnosti delovanja društva smo na mesto blagajnika izvolili Darinko 

Mojzer, za vodjo področja rekreacije in prostočasnih dejavnosti pa Janija Robnika, ki je sicer tudi član 

rejske komisije. Poleg omenjenih, so jedro ekipe v letu 2008 sestavljali še Špela Suhač (tajništvo 

društva in uredništvo novičk), Zvone Pavšič (šport), Lise Pavšič (izobraţevanje), Barbara Šinkovec 

(mladina in uredništvo novičk), Peter Vilhar (pravne in organizacijske zadeve) in jaz (predsednik in 

vodja področja reje). Za dobro opravljeno delo, ki je temeljilo izključno na prostovoljni bazi, bi se 

celotni ekipi rad zahvalil. 

 

Pomembnejše aktivnosti v letu 2008 so bile: 

- Organizacija drţavnega prvenstva (Mislinja, 25 konj, zahvala druţini Čas za pomoč pri 

organizaciji), 

- Organizacija rejskega ocenjevanja (Luče, 12 konj, zahvala Janezu Robniku in Jakobu Matijovcu 

za pomoč pri organizaciji), 

- Vodenje svetovnega registra islandskih konj WorldFengur in sodelovanje z Inštitutom za rejo 

kopitarjev (27 vpisov), 

- Aktiviranje brezplačnih dostopov za člane, 

- Sodelovanje pri organizaciji udeleţbe mladih jahačev na mladinskem taboru v Švici (FEIF 

Youth Cup 2008), 

- Sodelovanje pri organizaciji udeleţbe tekmovalcev na srednje-evropskem prvenstvu v Italiji, 

- Izdajanje Driksovih eNovičk za člane (5 številk in več kot 25 prispevkov), 

- Dopolnjevanje pravilnikov (FIPO, FIZO, POT, Pohvale in priznanja), 

- Izdelava gradiv za izobraţevanje (Jahač 1 in 2), 

- Priprava in objava razpisov (vzdrţljivostno tekmovanje, drţavno prvenstvo, rejsko ocenjevanje, 

udeleţba na svetovnem prvenstvu, itd), 

- Organizacija konjeniškega izleta po Jelovici, 

- Promocija društva na prireditvi »konjeniki vseh meja« v Kranjski Gori, 

- Vodenje evidenc članstva, 
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- Vzdrţevanje spletnih strani, 

- Priprava nove spletne strani, 

- Izdajanje tekmovalnih licenc, 

- Dobili smo prvega športnega sodnika, 

- Na FEIF smo prijavili WR tekmo A-A, ki jo je organiziral KK Alpe Adria Krumperk. 

 

Plan za leto 2009 

 

Leto 2009 prinaša nove izzive. Poleg izvedbe drţavnega prvenstva ţelimo ponovno organizirati 

pokalno tekmovanje (3 tekme), čaka nas organizacija odprave na svetovno prvenstvo, ki bo avgusta v 

Švici, dokončno ţelimo vzpostaviti sistem izobraţevanja, organizirati vzdrţljivostno tekmovanje, 

sodelovat z mednarodno zvezo FEIF, še naprej informirati člane (nova spletna stran, DRIKS na 

Facebook, novičke), in skrbeti za zgledno poslovanje društva v skladu s statutom in zakonom. 

Pripraviti pa bo potrebno tudi razpise za večja tekmovanja, ki bodo v letu 2010. 

 

Podrobnejši plani so predstavljeni v nadaljevanju s strani nosilcev. 
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Jan Zakrajšek: Poročilo s področja reje za leto 2008 

 

V letu 2008 smo na področju reje nadaljevali projekte začete v letu 2007. Pri tem gre vsekakor 

izpostaviti vodenje svetovnega registra konj (WorldFengur). V svetovni register je bilo vpisanih 27 

konj, ki so s tem prijeli FEIF številko s katero izkazujejo svoje islandske korenine. 

 

Poleg tega smo ponovno organizirali rejsko ocenjevanje. Prireditelja ocenjevanja sta bila Jakob 

Matijovc in Janez Robnik, ki se jima lepo zahvaljujemo. Ocenjevanje je lepo uspelo. Sodil je priznani 

avstrijski sodnik Johannes Hoyos. Ocenjenih je bilo 12 konj, ţelimo pa si, da bi ocenjevanje v 

prihodnosti obiskalo še večje število konj, predvsem ţrebet, saj je to odlična priloţnost za vse resne 

rejce, da se seznanijo z novii rejskimi trendi in cilji.  

 

V letu 2008 je bil licenciran 1 ţrebec. Registriranih pa je bilo 28 ţrebet (15 kobil, 13 ţrebčkov). 

 

Plan za leto 2009 

 

1. Koordiniranje aktivnosti pri vpisovanju konj v WorldFengur, 

2. Sodelovanje s FEIF in Inštitutom za rejo kopitarjev, 

3. Informiranje rejcev (vsaj 2 strokovna članka). 
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Zvone Pavšič: Poročilo o delu na področju športa v letu 2008 in plan za leto 2009 

 

Na športnem področju se je leto 2008 začelo ţe zelo zgodaj, v februarju, ko je bil predstavljen in  

sprejet Razpis in pogoji za udeleţbo na FEIF Youth Cupu, na Srednjeevropskem prvenstvu in 

Svetovnemu prvenstvu v letošnjem letu v Švici. Veliko smo delali na tem projektu, veliko popravljali 

preden je bil sprejet, da bi zagotovili vsem enake pogoje, ščitili interese DRIKSA in zagotovili na vseh 

teh prireditvah dostojne nastope. V marcu smo na predloge nekaterih članov ta Razpis dopolnili. 

Sprejeti so bili tudi precejšnji popravki Pravilnika O Tekmovanjih, ki so se prav tako nanašali na te tri, 

in seveda tudi na ostale prireditve. Ena od pomembnih novih točk v POTu je tudi prepotreben Športni 

Kodeks pravil, ki ga morajo podpisati sodelujoči preden se odpravijo na mednarodne tekme. 

 

Na FEIF Youth Cup v Švici sta odšli, Anja Iesse in Julija Štamcar. Za vodjo ekipe je bila potrjena s 

strani staršev Zarja Bohak. Tekmovalki sta na tem tekmovanju trdo delali saj so bili treningi zelo 

zahtevni.  

 

Na Srednjeevropskem prvenstvu v Terentnu so tekmovali Timi Bucik, Anja Iesse in Katarina Holy. 

Vodja tima je bila Katja Remic Starin. Anja je bila z Vinurjem med mladinci prva v T2 in tretja v 

peterohodu F2. Timi je bil z Vonarneistijem med mladinci četrti v četverohodu V2 in sedmi v 

Speedpasu P2 s Teikn, Katarina pa 26 mesto v T3 z Arno in 11. mesto v T2 z Lokijem. 

 

Na Svetovno prvenstvo, ki bo letos v Švici so se prijavili Timi Bucik, Anja Iesse, Katarina Holy, Julija 

Štamcar in Rok Šilc ter kot vodja tima Jan Zakrajšek, ki je bil s strani IO tudi potrjen. Tistim, ki bodo 

tja tudi res šli ţelim čim bolj uspešne nastope. 

 

V maju smo sprejeli še eno dopolnilo v POTu in sicer o pogojih za udeleţbo na tekmovanjih, ki štejejo 

za svetovno rang lestvico. 

 

Razpisali smo Pokal hišnih turnirjev, ki pa ni bil uresničen zaradi premajhnega zanimanja zanj.  

Prav tako je bila razpisana endurance tekma, za izvedbo le-te pa se ni prijavil nihče. 

 

Kot ţe običajno je bilo v septembru organizirano DP – kje drugje kot zopet v prijazni Mislinji. Mislim, 

da se tam vsi dobro počutimo in smo se nanjo ţe kar navadili. Seveda gre tu še enkrat zahvala druţini 

Čas in upajmo, da tudi tokrat ne zadnjič. Prvenstvo je zelo lepo uspelo saj je bila organizacija in 

kakovost jahanja na visokem nivoju. Prav tako sojenje, protokol, računalniško vodenje in 

infrastruktura. Udeleţba je bila nekoliko niţja kot pričakovana. 20 tekmovalcev in 25 konj, med njimi 

trije iz Avstrije.  Nekoliko grenkega priokusa so pridali izgovori zakaj tega ali onega tekmovalca ni 

bilo tam, da bi bila slovenska zasedba popolna, kot je bilo to pred leti. Moj občutek je, da nekaterim ta 

tekma ne predstavlja nekega izziva, oz. ni dovolj pomembna, da bi se je udeleţili. Morda tudi za to ker 

opaţam, da se zadnje čase tekmovalci, ki imajo boljše rezultate zanimajo le za tekme, ki veljajo za 

svetovno lestvico. Z njihovo udeleţbo na DP bi bilo to še na višjem nivoju, mlajši tekmovalci pa bi 

morda dobili tudi kakšnega vzornika med njimi.  

 

Precej delovnega časa mi je sredi leta vzelo sestavljanje prve tabele Napotkov jahačem pred tekmo, ki 

je nekakšen časovni opomnik priprav na tekmo, nekoliko kasneje pa sem sestavil še Napotke 

prirediteljem tekmovanj, da se kakšna pomembna stvar pri pripravi tekme ne izmuzne.  
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Tekmo, ki se je odvijala v septembru na Krumperku in je štela za WR je organiziral KK A-A 

Krumperk. DRIKS je tekmo kot krovna slovenska organizacija FEIFu le prijavil. Tekmovanje je 

uspelo, čeprav udeleţba ni bila tako številna kot je bilo pričakovati. Zaradi odpovedi domače 

napovedovalke je bilo napovedovanje  prvi dan ţal le v nemškem jeziku. Naslednja dva dneva je 

vskočil kot debitant - napovedovalec g. Robert Dakskobler in nalogo dobro opravil. Tudi manjkajočo 

slovensko zastavo je na zaključni paradi v zadnjem hipu rešil g. Vilhar. Na napakah se učimo zato je 

oboje tudi predmet dopolnil v POTu. 

 

Izdali smo precej licenc našim tekmovalcem za tekmovanja v tujini. Tudi v tem letu so tam nekateri 

(čeprav precej manj kot v letu 2007) tekmovali za tuj klub. Prav je, da slovenski tekmovalci – člani 

DRIKSa, nastopajo v tujini za slovenske barve, zato DRIKS  tudi podeljuje tekmovalno licenco. 

 

Status športnika smo nekako »poštukali« na tistih šolah, kjer so bili zadovoljni z našim dopisom - 

potrdilom,  da se dijak ukvarja s treningi in tekmovanji. Pri nekaterih tak dopis ni bil merodajen zato je 

IO pooblastil go.Agato Maček, da poizkuša priti stvari do dna pri Olimpijskem komiteju oz. 

Ministrstvu za šolstvo in šport.  

 

Na koncu še zahvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je islandsko športno jahanje v Sloveniji 

obdrţalo na nivoju oziroma se je še dvignilo na raven kakršna je danes. 
 

 

Plan za leto 2009 
 

Zopet ţelimo organizirati Pokal in upam, da bomo letos bolj uspešni, čeprav je Svetovno prvenstvo in 

bodo nekateri verjetno imeli konje na treningih v tujini. Radi bi pomagali organizirati kakšen športni 

dogodek tudi na severovzhodnem delu Slovenije in zanesti tudi tja nekoliko več »islanditisa«. 
 

Čeprav se v drugih drţavah, članicah FEIFa nekoliko distancirajo od dresure oz. Free stila (ponekod je 

celo ukinjen) bi apeliral na vse, ki boste organizirali letos tekmo in imate seveda moţnost maneţe 

20x40m, da vstavite v program tudi FS1. Opaţam namreč, da je pri mnogih jahačih veliko pomanjkanje 

znanja dresure oz. njenih sestavnih delov. Dresura je osnova za poslušnost in propustnost konja. Kaj in 

koliko nalog je treba prikazati najdete v FIPO pravilniku.  
 

Tam kjer so za to pogoji je potrebno začeti tudi z organizacijo katerega od pas testov. Za začetek je 

treba morda izbrati tiste preizkušnje, ki potrebujejo manj sodnikov. 
 

Endurance tekmo bomo izvedli proti koncu leta le, če bo dovolj zanimanja zanjo. 
 

Ţelja je tudi začeti s sestavo seznama licenciranih tekmovalcev v katerem bi bili vsi podatki o 

tekmovalcu in njegovih uvrstitvah. Tako bi bilo olajšano marsikatero delo tako na tekmah kot pri izdaji 

licenc in pohval. 

Če bomo našli dovolj sponzorjev in bo finančna konstrukcija dopuščala (velik zalogaj je 5 sodnikov, od 

teh 3 mednarodni) je moja ţelja, da bi bilo letošnje DP organizirano tudi kot WR tekma. Seveda je tu 

pogoj, da naberemo dovolj B ekvipaţ, kajti C skupina ne sodi v ta rang, čeprav bo vsekakor istočasno 

razpisana tudi ta. 
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Lise Pavšič: Poročilo o delu na področju izobraţevanja za leto 2008 in plan za leto 2009 

 

V februarju smo osnovali delovno skupino za izdelavo izobraţevalne matrike – Osnutka dodatka h 

knjiţicama Jahač1 in Jahač2 za islandske konje. V skupini smo bili Neja Kutin, Špela Suhač in Lise 

Pavšič. Delo je potekalo po načrtu, ki smo si ga zastavili in do junija smo imeli dokončano gradivo za 

dodatek h tema dvema knjiţicama. Imeli smo precej  intenzivnih delovnih sestankov z zelo dobrimi in 

pestrimi diskusijami. Delo je nastajalo predvsem na podlagi Nejinih in mojih inštruktorskih izkušenj. 

Uporabili smo tudi tujo strokovno literaturo in sestavili dovolj kratek in istočasno dovolj strokoven in 

uporaben tekst.   

Po potrditvi na seji IO sva z Janom Zakrajškom junija predstavila naše delo predstavnicama Konjeniške 

Akademije  Ireni Drobnič in  Ledi Selan, ki sta gradivo pohvalili. Precej pozno, šele v decembru 08 so 

se sestali člani Konjeniške Akademije in sprejeli sklep, da bodo predloţeno gradivo uporabili kot 

dodatek za islandske konje v svojih knjiţicah Jahač1 in Jahač2. Postavili so obenem tudi zahtevo, da 

sestavimo prej svoj Pravilnik o izobraţevanju (kdo lahko uporablja ta tekst, kdo izdaja potrdila, ipd…) 

Tekst je bil narejen tako, da se na tem nivoju lahko uporablja kot dopolnilo programov KZS za Jahač1 

in Jahač2 pod vodstvom izkušenega inštruktorja za jahanje na islandskih konjih. Iz tega je sledil 

dogovor, da bomo začeli delati čimprej tudi na razvoju programa za usposabljanje inštruktorjev. 

 

Plan za 2009 (in 2010)  

Nadaljevati je treba delo s programom  »Inštruktor za jahanje islandskih konj«, ki mora biti na nivoju 

FEIF matrix Level 1 in potrjen od slovenske drţavne inštitucije (KZS ali Ministrstva za šolstvo in 

šport).  

Ali bomo to delali skupaj s KZS ali samostojno, se bomo odločili nekoliko kasneje, glede na dogajanje 

v KZS in njeni angaţiranosti na področju izobraţevanja. Dejstvo je, da bo napredovanje brez dobre 

jahalne šole in dobrih inštruktorjev prepočasno. Brez osnovne šole in inštruktorja, ki stalno spremlja in 

podpira  razvoj svojih učencev še dolgo ne bomo imeli dobre baze jahačev.  Marsikateri jahač, ki je šel 

na tečaje k tujim trenerjem, je ţe lahko ugotovil, da mu manjka dobra osnovna šola jahanja.  

S povečanjem števila ţrebet rojenih v Sloveniji se pojavlja tudi velika potreba po dobrih jahačih in 

trenerjih, ki bodo te mlade konje ujahovali. 

 

Apeliram na vse, ki se zanimate za pridobitev naziva »Inštruktor za jahanje islandskih konj«, da se nam 

oglasite in se skupaj odločimo po kateri poti bomo šli naprej, ko bo zasnova za ta naziv narejena. Ali 

skupaj s KZS, ki kljub zelo velikemu zanimanju in podpori posameznih članov Akademije, trenutno ni 

najbolj aktiven partner ali pa ima kdo idejo kako ta naš program peljati do veljave preko drugih 

inštitucij, na primer kot neolimpijsko diciplino pri Olimpijskemu komiteju. Moţnost je tudi, da gremo 

v tujino in se priključimo njihovemu programu (npr. Reiterwart v Avstriji  ali Level 1 pri FEIFu). 

Trenutno je naziv Inštruktor »narejen« pri KZS v Sloveniji edina moţnost, da se vpiše v tudi Razvid 

športnih delavcev – konjeništvo in se lahko tako posledično registrira svojo dejavnost . Morda obstajajo 

tudi druge moţnosti ……….  

Pripravljena sem nadaljevati delo na strokovnem delu priprav za program. Za formalno ureditev pa 

mora sprejeti nalogo nekdo, ki ima voljo, znanje in seveda interes za to.  

 

Za zelo resno, dobro in kritično sodelovanje na programih jahač 1 in 2  se za leto 2008 zahvaljujem  

Neji Kutin, Špeli Suhač in Zvonetu Pavšiču in se veselim sodelovanja morda tudi pri bodočih 

programih.  
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Janez Robnik: Plan aktivnosti za leto 2009 

 

6. 7. februar, ogled turnirja na ledu v bliţnjem Veldnu. Časovno se bo ogled organiziral glede na 

število ter ţelje prijavljenih. Prijave do 31. 1. na email robnik.janez@gmail.com 041708180 

 

Druţabni večer s strokovnim predavanjem o islandskih konjih, temo bomo določili naknadno glede na 

izbiro ter strokovnost predavatelja. V nadaljevanju mogoče ogled kakšnega dobrega cedeja,ter diskusija 

med udeleţenci.  

 

3. do 9.  avgust; ogled svetovnega prvenstva v Švici. Točen datum, ter število dni, bomo na IO določili 

kasneje. Prevoz ter prenočišča se bodo organizirala glede na število prijavljenih. 

 

Oktober. Ne glede na slabo dosedanjo udeleţbo bomo v oktobru organizirali dvodnevno Driks-ovo 

konjenico na Smrekovec v Savinjski dolini. Vabljeni islandski konjeniki iz vseh konce naše prelepe 

Slovenije. Točen datum vam javimo pozneje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:robnik.janez@gmail.com
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Barbara Šinkovec: Poročilo o delu z mladimi za leto 2008 in plan aktivnosti za leto 2009 
 

V IO DRIKS sem bila izglasovana na zadnjem občnem zboru, aprila 2008. Ker sama zaradi 

dolgoletnega ukvarjanja z islandskimi konji pri sebi čutim pripadnost islandskim konjem in s tem 

društvu, se mi je zdelo prav, da tudi sama nekaj prispevam. Znotraj IO DRIKS-a, je bila prosta funkcija 

DELO Z MLADINO, v čemer sem videla izziv, IO pa me je potrdil pri tej funkciji.   

 

Zavedala sem se, in se še vedno, da je bilo v zadnjih letih na tem področju storjenega manj, kot bi 

lahko bilo, zato sem si ţelela krivuljo obrniti navzgor. 

 

Ţe na prvem sestanku IOja v lanskem letu, na katerem sem prisostvovala, sem sprejela tudi, da vsak 

mesec napišem 1-2 članka za e-novičke. To sem tudi uresničevala in se drţala dogovorjenih rokov, 

dokler v moje članke niso začeli posegati in jih preoblikovati. Še vedno sem bila pod člankom 

podpisana sama, toda moji članki niso bile več zares moji. 

 

Na področju dela z mladimi sem organizirala jahalni tabor na Jelovici. Tabor je potekal zadnji 

septembrski vikend. Lahko rečem, da sem pričakovala več udeleţencev, vendar pa smo se udeleţenke, 

ki smo se tabora udeleţile, imele super. 

Vabilo za tabor smo objavili v e-novičkah. 

 

Sama področje mladine v DRIKSu dojemam, kot izredno pomembno za nadaljni razvoj konjeništva in 

popularizacije Islandskega konja. 

Iz tega sledi, da bomo morali naše vrste veliko bolj strniti. 

 

Spoštovani preko tega poročila pozivam vse prisotne, da preseţejo zamere in nesoglasja, ki so naš 

skupni voz zapustili (se distancirali), drugi pa so ga vzeli veliko preveč za svojega. 

 

 

Glede na število danes športno aktivnih mladih jahače, nas je lahko opravičeno strah ţe za udeleţbo na 

naslednjih FYC. Iz tega sledi naša skupna odgovornost za nujen poudarek dela z mladimi. 
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PRILOGA: Podeljena priznanja in pohvale za leto 2008 

 
1.  

Hana Dolgan 

prejme v kategoriji otroci  

 

USTNO POHVALO 

za dobre rezultate v športnem jahanju  v  C kategoriji 
 

V letu 2008 je osvojila naslov drţavne prvakinje v V5 in drugo mesto v T7. 

 

2.  

Rebeka Pavčič 

prejme v kategoriji otroci   

 

USTNO POHVALO 

za dobre rezultate pri športnem jahanju v C kategoriji 

 

V letu 2008 je osvojila naslov dvakratne drţavne prvakinje v T7 in V3. Rebeka ni članica DRIKSa in ji 

sicer po določilih Pravilnika rezultatov ne moremo upoštevati. Ji pa za njene rezultate čestitamo in 

upamo, da bo postala članica DRIKSa. 

 

3. 

Timotej Bucik 

prejme v kategoriji mladina  

 

USTNO POHVALO 
za dobre uvrstitve pri športnem jahanju v B kvalifikaciji. 

 

V letu 2008 je  na SREDNJE EVROPSKEM PRVENTVU osvojil četrto mesto v V2, šesto mesto v T3 

in v P2. Poleg tega je na WR tekmi v Nemčiji dosegel drugo mesto v V2. 

 

4. 

Julija Štamcar 

prejme v kategoriji mladina  

 

USTNO POHVALO 
za dobre uvrstitve pri športnem jahanju v B kvalifikaciji in pas tekmah. 

 

V jesenskih mesecih je z novim konjem Flögrijem osvojila trikrat prvo in enkrat drugo  mesto v F2 ter  

prvo  mesto v P2 in v PP2. 
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5. 

Mihela Kriţman 

prejme v kategoriji odrasli  

 

USTNO POHVALO 

za  dobre uvrstitve pri športnem jahanju v B kvalifikaciji.  

 

V letu 2008 je  osvojila naslov  drţavne prvakinje v T3-B, bila 2x prva, 1x druga in 3x tretja. 

 

6.  

Janez Robnik 

prejme  

 

PRIZNANJE 
 

REJEC LETA 2008  ZA ŢREBE LETA  ARIS SAVINJSKI  
 

kot rejec najbolje ocenjenega ţrebeta na DRIKS-ovem rejskem ocenjevanju. 

 

7.  

Zvone Pavšič 

prejme  

 

PRIZNANJE 

 

KOT PRVI ŠPORTNI SODNIK ZA ISLANDSKE KONJE V SLOVENIJI 

 

8 . 

Tone Kuhar 

prejme  

 

PRIZNANJE 

 

ZA PRIPRAVO KONJ, ORGANIZACIJO IN IZVEDBO KONJSKEGA POHODA DALJŠEGA 

OD 250 KM NA NAJJUŢNEJŠO TOČKO SLOVENIJE KOT NA KOLPI 

 

9. 

Anja Debora Iesse 

prejme v kategoriji mladina  

 

NAZIV 

 

ŠPORTNA JAHALKA LETA 2008 

V MLADINSKI  KONKURENCI 
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za odlične rezultate pri športnem jahanju v B kategoriji. 

 

V letu 2008 je: 

- na SREDNJE EVROPSKEM PRVENSTVU kot prva Slovenka 

                             - osvojila prvo mesto v T2 in 

                             - tretje mesto v F2, 

- kot prva Slovenka dosegla FEIF A-kvalifikacijo s konjem Sölvijem, 

-je  drţavna prvakinja v štirih kategorijah V2, F2, T2 in T3, 

-skupno je osvojila 16 prvih, 3 druga in eno tretje mesto, 

-in dodatno še na FYC 1x tretje mesto v FS3, 

-18x dosegla oz. presegla oceno 5,70  od tega 10x oceno 6,00 

-na WR lestvici: -KV  R  239  T 6.048 

                           -V1   R 153   T 6.265 

                           -T1   R  407  T 5.730 

                           -T2   R  222  T 5.830 

 

VIR: 

-SS DRIKS/ rezultati DP  

-SS FEIF/ rezultati WR 

-SS DRIKS/ rejsko ocenjevanje 

-ROK, 2007/ št.10 

-SS DRIKS/ športni sodnik 

 

12.1.2009 

IO DRIKS 

 
 


