
Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS  
(Vrhnika, 09.02.2011) 

 
 
 
Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Barbara Šinkovec,  Jan Drnovšek, 

Robert Dakskobler. 
Drugi prisotni: Peter Vilhar, Katarina Holy 
Odsotni: Agata Maček, Slavko Kanalec, Eva Tasič  in  Lise Pavšič 
 
Sklep: Ker ni prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS, seja ni sklepčna, zato je IO 
obravnaval vse predvidene točke, ki se bodo potrjevale na korespondenčni seji. 
 
DNEVNI RED 
1. Novi pravilnik izobraževanja 
2. financiranje športa 
3. pridobitev športne licence 
4. pravilnik o organiziranju tekmovanj 
5. OZ – poročila 
6. Podelitev priznanj 
7. Razno 
 
 

1. Novi pravilnik izobraževanja 
 
Peter Vilhar je pojasnil vsebine zapisnika KZS t dne 13.9.2010 in dogovore med SKA 
in DRIKS, ki je potekalo dne 16.4.2010 v Škofji vasi. Problematika je, ker ni 
popolnoma jasno razmejeno, kaj mora inštruktor jahanja, ki je v tujini opravil ta izpit 
na islandskih konjih še dodatno opraviti pri KZS, da mu le ta izda slovensko potrdilo o 
inštruktorju jahanja. Zaradi tega je predsednik DRIKS predlagal, da se osnutek 
pravilnika razdeli na dva ločena pravilnika za jahače in za inštruktorje. Zato je IO 
predlagal naslednji  
 
SKLEP:  
 
Prvotni predlagani pravilnik se razdeli v dva ločena samostojna pravilnika o Jahačih in 
o inštruktorjih jahanja ter mentorjih. 
 
SKLEP:  
 
Jan Drnovšek pripravi kompletno primerjavo med avstrijskim Übungsleiter 
Islandpferdereiten, nemškim C trenerjem ter instruktorjem jahanja pri KZS v roku 
dveh mesecev. 
 
SKLEP:  
 
 Peter Vilhar pripravi osnutek Pravilnika o izobraževanju za Jahač I in Jahač II. 
 



 
2. financiranje športa 

 
Člani IO so ponovno pregledali predlog cenika za leto 2011 za tekmovanja, vnesli 
nekaj korekcij v cenik ter podrobneje definirali začasno licence, ki jo lahko 
tekmovalec dobi samo prvo leto tekmovanja. Prav tako bosta na vseh tekmah za 
državno prvenstvo v skupini C odprti dve preskušnji in sicer T8 in V5, kjer ni 
potrebna nobena licenca. 
 
 

3. pridobitev športne licence 
 
SKLEP:  

 
Katarina Holy pripravi seznam jahačev, kateri imajo izpolnjene pogoje glede  3. Člena 
predlaganega pravilnika za pridobitev športne licence. Prav tako pripravi celoten 
cenik dejavnosti in uslug društva, ter ga obesi na spletno stran. 
 

4. pravilnik o organiziranju tekmovanj 
 
Prisotni člani in ostali so pregledali spremembe POT in podali nekatere pripombe k 
posameznim členom 
 
SKLEP:  
 
Katarina Holy pripravi na podlagi pripomb članov IO čistopise POT in jih posreduje 
članom IO z namenom, da vsi člani IO še enkrat pregledajo osnutek spremenjenega 
POT in podajo morebitne pripombe. 
 

5.  OZ – poročila 
 
Predsednik društva je ponovno seznanil člane IO, da pripravijo poročila vsak s 
svojega področja. 
 

6. Podelitev priznanj 
 
Predsednik komisije za podeljevanje priznanj Robert Dakskobler je predlagal, da se 
glede na Pravilnik o podeljevanju priznanj najboljšim in najzaslužnejšim priznanja 
podelijo: 
 

• Juliji Štamcar izreče USTNO POHVALO za športno jahanje 
• Miši Valh podeli naziv ŠPORTNA JAHALKA LETA 2010 V OTROŠKI 

KONKURENCI 
• ANJI DEBORI  IESSE podeli naziv ŠPORTNA JAHALKA LETA 2010 V ODRASLI 

KONKURENCI 
• Janezu Robnik podeli priznanje rejec leta za žrebe Jari Lučki  

 
  



 
 
 

7. Razno 
 

- IO DRIKS je potrdil, da se FEIF volilne skupščine, ki bo na Dunaju 25. do 27.  
februarja 2011 udeleži Jan Drnovšek, ki bo pripravil ustrezno gradivo. 

 
- Katarina Holy predlaga, da se pozove slovenske tekmovalce za udeležbo na 

svetovnem prvenstvu islandskih konj, ki bo letos v Avstriji (spletna stran) 
 

- Na DRIKSovi spletni strani je potrebno objaviti rezultate pokalnega 
tekmovanja za leto 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
Dne 13.2.2011   zapisal: R. Dakskobler 
 
 


