
V soboto, 23. 10. 2010, je na gradu Prestranek potekalo tretje slovensko rejsko ocenjevanje konj 
islandske pasme. Prijavljenih je bilo dvanajst konj, od letošnjih žrebet do odraslih konj, ti pa  so bili 
prikazani tudi pod sedlom. Ocenjevanje je vodil mednarodno priznani rejski sodnik iz Danske John 
Sieger.  
  
Prireditev se je zacela ob 11. uri, s prikazom ocenjevanja telesne zgradbe odraslega konja. Sodnik je 
opisal dobre in slabe lastnosti v zgradbi in podal ocene za vsako od ocenjevanih področij – za  glavo, 
vrat, hrbet, noge, sklepe, grivo ... V ocenjevanje zgradbe je vključeno tudi ocenjevanje gibanja konja v 
koraku in kasu, predvsem ali konj premika lateralni nogi po isti liniji in v kakšnem razmiku. 
  
Nadaljevalo se je z ocenjevanjem žrebet in mladih konj. Lastniki so pripeljali žrebeta v jahalnico skupaj 
s kobilami.Sodnik je ocenil njihovo zgradbo in  gibanje v teku.  
Zanimivo je bilo videti potomce tako domačih kot tujih žrebcev. 
  
Sledilo je ocenjevanje zgradbe odrasli konj; v tem delu smo videli tri konje, od tega dva slovenske reje. 
  
V zadnjem delu prireditve so trije jahači predstavili svoje konje še pod sedlom, in sicer za ocenjevanje 
njihovih jahalnih sposobnosti. V tem sklopu rejskega ocenjevanja se prikažejo vsi hodi v hitrem tempu, 
poleg tega pa tudi korak, počasen galop in počasen toelt. Iz dobljenih ocen se izračuna skupna ocena 
jahalnih sposobnosti, s tem da imajo posamezni hodi pri tem različno vrednost. 
  
Rejsko ocenjevanje 2010 smo zaključili s skupnim kosilom in prijateljskim klepetom. 
 
Organizatorji, Društvo rejcev islandskih konj Slovenije – DRIKS, so bili veseli številnih gledalcev, želijo 
pa si spodbuditi še več lastnikov in ljubiteljev islandskih konj, da bi se v prihodnje udeleževali tovrstnih 
prireditev, saj imajo te nesporno velik pomen v izobraževanju za rejo konj. 
 
REZULTATI 
  
Žrebeta in mladi konji: 
Jani Robnik, Jari Savinjski (2010) – 8.144 
Jani Robnik, Stigur Savinjski (2010) – 7.981 
družina Pavšič, Mósi Trnjski (2010) – 7.831 
 
Jani Robnik, þyrning vom Vindstadir (AT2006220706) – 8.106 
Vinko Moličnik, Perla Lučka (SI2009200012) – 7.9 
Jakob Matijovc, Nekvy Lučki (SI2009100011) –  7.888 
 
  
Odrasli konji: 
 
Jan Drnovšek, Oddi (SI2000100379) – telesna zgradba: 8.034, jahalne sposobnosti: 7.463, skupna 
ocena 7.75 
Marjan Šinkovec, Jarl (SI2002100733) – telesna zgradba: 7.756, jahalne sposobnosti: 7.580, skupna 
ocena:7.67  
Eva Tasič, Venus (SI2005200025) – telesna zgradba 7.963, jahalne sposobnosti: 7.183, skupna 
ocena: 7.573  
 
 


