
DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE 
 
 
PRAVILNIK O  PODELJEVANJU PRIZNANJ  NAJBOLJŠIM oz. 
NAJZASLUŽNEJŠIM 
 
DRIKS se je odločil, da bo zaradi spodbujanja razvoja 
 
ISLANDSKEGA KONJENIŠKEGA DOGAJANJA V SLOVENIJI, 
 
to je jahanja, reje, druženja, tekmovanja, razvoja posameznih področij, šolanja in delovanja v 
društvu, podeljeval:  
 
PRIZNANJA  NAJBOLJŠIM oz. NAJZASLUŽNEJŠIM. 
 
Priznanja  za  dosežke  na posameznem področju se dodeljujejo za tekoče leto, lahko pa tudi 
za večletno delo n.pr.: uspešno delo v društvu, za dosežene  rezultate na področju šolanja 
jahačev in vaditeljskih kadrov, za dolgoročne zasluge pri pospeševanju razvoja in širitve 
jahanja in reje islandskih konj ter za organiziranje prireditev.  V kolikor ni doseženih res 
dobrih rezultatov na posameznem področju, se priznanja  v tekočem letu oz. več let ne podeli. 
IO mora dolgoročno skrbeti, da se priznanja ne razvrednotijo zaradi preblagih kriterijev 
podeljevanja. 
 
Sklep o podelitvi Priznanja  sprejme IO društva. 
 
Priznanje in pohvale se podeli na letnem občnem zboru oz. ob kaki drugi slavnostni 
priložnosti.  
 
Nominirancem se podeli izpisano priznanje. 
 
Priznanje  se lahko podeli za: 
  

- KONJ LETA,  če posamezen ali več konjev s slovenskim jahačem , ki tekmuje za 
Slovenijo, doseže več resnično odličnih rezultatov na SP, MEM,WR tekmah, državnih 
prvenstvih in pokalnih ter deželnih  tekmah z najmanj tremi sodniki. 

- KONJ LETA SLOVENSKE REJE, za konja slovenske reje, če posamezen ali več 
konjev s slovenskim jahačem, , ki tekmuje za Slovenijo, doseže več resnično odličnih 
rezultatov na SP, MEM, WR tekmah, državnih prvenstvih in pokalnih tekmah z 
najmanj tremi sodniki. 

- JAHAČ LETA se podeljuje Slovenskim  jahačem v ČLANSKI, MLADINSKI in 
OTROŠKI  konkurenci, ki so tekmovali za Slovenijo, za DRIKS oz. slovenske  klube, 
bili člani DRIKSa   in dosegli več resnično odličnih rezultatov na SP, MEM, WR 
tekmah, državnih prvenstvih in pokalnih ter deželnih  tekmah z najmanj tremi sodniki. 
Izjema so pokalne tekme v Sloveniji, kjer  se prizna rezultate posamezne pokalne 
tekme (in ne tudi skupne rezultate pokala) tudi, če sodita samo dva sodnika. Jahačem, 
ki so dosegli dobre tekmovalne rezultate se lahko izreče tudi ustno pohvalo. 

- PRIREDITELJ oz. PRIREDITEV LETA se podeli najboljšemu prireditelju ali 
najboljši prireditvi ali  za več prireditev, lahko tudi skupaj  za več let, n.pr. tekem, 
rejskega ocenjevanja, mladinskega tabora, vztrajnostnih  tekem, turističnega jahanja 



itd. Prireditelj oz. prireditev leta se ne podeljuje za komercijalne dejavnosti, ki niso 
dogovorjene z DRIKSom ali izvedene v imenu DRIKSa. 

- REJSKI KONJ LETA  in s tem vzreditelju REJEC LETA se podeli za ocenjevanja na 
rejskem ocenjevanju za:   
*najboljše  ocenjeno ŽREBE z oceno nad 7,80 slovenske reje v letu rojstva oz. 
najkasneje naslednje  leto, če v letu rojstva ni bilo izvedeno ocenjevanje,  
*za žrebce, ki dosežejo ocene sprejete s sklepom na 8. seji IO leta 2006 in objavljene 
pod točko 2 v Informaciji lastnikom žrebcev o pogojih za pridobitev slovenske licence 
za pripust žrebcev islandske pasme, 

      * za kobile, ki dosežejo v tretjem letu starosti FEIF oceno brez jahača 7.75 ali več,  
 * za kobile, ki dosežejo starost štiri leta ali več in dosežejo  skupno rejsko FEIF  
oceno - tudi pod jahačem – 7.90 ali več.  

- PRIZNANJA  se podeljuje tudi za dolgoletno uspešno delo v DRIKSu, za izvedene 
posamezne projekte, za dosežene  rezultate na področju šolanja jahačev in vaditeljskih 
kadrov, za dolgoročne zasluge pri pospeševanju razvoja in širitve jahanja in reje 
islandskih konj. 

 
IO DRIKS,12.1.2009 
 

 
  
 
 
 


