Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 11. 4. 2013)

Prisotni člani IO: Miran Vršec, Marjan Šinkovec, Zvone Pavšič, Maruša Tornič
Milharčič in Robert Dakskobler.
Odsotni: Barbara Šinkovec, Zarja Bohak, Katarina Holy
Dnevni red:
Predlagam naslednji dnevni rad:
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev organov izvršnega odbora (24. člen statuta)
Obravnava statuta in določitev roka za pripravo predloga sprememb statuta
Določitev datuma in lokacije državnega prvenstva in rejskega ocenjevanja
Določitev datuma letnega srečanja članov DRIKS-a – prostočasne dejavnosti
Obravnava prijav za svetovno prvenstvo ter določitev pogojev za udeležbo
tekmovalcev na prvenstvu
6. Udeležba tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih
7. Razno:
a. Računovodski servis- pogajanja ali zamenjava
b. Članstvo v KZS
c. Organizacija treningov
d. Sprejem in obdelava prejetih poštnih pošiljk
e. …
Ad 1) Določitev organov izvršnega odbora
Predsednik društva g. Vršec je navedel, da glede na 24. člen Statuta društva je
potrebno sprejeti sklep o organih društva, ki so bili že imenovani na sestanku
občnega zbora društva (OZ).
Sklep: Organi društva so bili skladno z 24. Členom statuta že imenovani na občnem
zboru.
Ad 2) Obravnava statuta in določitev roka za pripravo predloga sprememb
statuta
Vsi člani IO so se strinjali, da je potrebno Statut društva posodobiti in uskladiti z
zakonskimi določili zlasti zakonom o društvih.
Sklep: Vsi člani društva naj pregledajo statut in naj podajo morebitne pripombe po
členih do 15.5.2013 , ki se jih bo potem združilo.

Ad 3) Določitev datuma in lokacije državnega prvenstva in rejskega
ocenjevanja
Člani IO so razpravljali o državnem prvenstvu in o pokalnih tekmah. Glede na
finančni primanjkljaj zadnjega državnega prvenstva septembra 2012 v Mislinji je bil
sprejet
Sklep: Državno prvenstvo se bo izvedlo 8.6.2013 v Trnju pri Pivki v sklopu tekme
»pokala dveh dežel«, ki jo organizira Jahalna šola Islandski konji Trnje. DRIKS bo
organiziral tudi pokalne tekme. Poleg tekme za državno prvenstvo, ki bo štela tudi za
pokalno tekmovanje, bo štela za pokal še ena tekma na Krtini ter ena tekma iz
pokala dveh dežel.
ad 4) Določitev datuma letnega srečanja članov DRIKS-a – prostočasne dejavnosti
Datum letnega srečanja članov DRIKS – prostočasne dejavnosti se bo določilo do 15.
maja. Predlagani termin bo v jesenskem času po zaključenem tekmovanju.
ad 5) Obravnava prijav za svetovno prvenstvo ter določitev pogojev za udeležbo
tekmovalcev na prvenstvu
IO DRIKS je obravnaval prijave za svetovno prvenstvo in sprejel naslednji:
Sklep: Tekmovalci morajo imeti v skladu s statutom poravnane članarine društva
DRIKS. Na svetovno prvenstvo lahko gre tudi tekmovalec, ki ne izpolnjuje razpisanih
pogojev, vse stroške financira sam. DRIKS bo sponzoriral skupno 500€ tekmovalcem,
ki bodo dosegli razpisne pogoje. Tekmovalci se morajo držati »Razpisa in pogojev za
udeležbo slovenskih jahačev na svetovnih prvenstvih, MEM in Feif Youth Cup.« IO
DRIKS je potrdil Mirana Vršca za vodjo ekipe tekmovalcev na svetovnem prvenstvu v
Berlinu.
ad 6) Udeležba tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih
Pred vsako Word ranking tekmo mora DRIKS izdati na podlagi zahtev avstrijskih
organizatorjev tekmovanja dovoljenje za nastopanje slovenskih tekmovalcev, čeprav
imajo slovenski tekmovalci izdane veljavne letne licence za tekmovanje in to
predstavlja birokratsko oviro.
Sklep: Predsednik DRIKS Miran Vršec vzpostavi kontakt z avstrijsko OMV in poskuša
urediti, da je tekmovalna licenca že zadosten pogoj.

ad 7) Razno
a) Računovodski servis - pogajanja ali zamenjava
DRIKS je zadnja leta za računovodske storitve plačeval 1.000€, kar je po mnenju
članov preveč, saj bo sedaj vpis konj obračunavala Veterinarska fakulteta.
Sklep: Predsednik se pogovori z ga. Natašo Kalan, če je pripravljena opravljati to
delo za cca 300€, sicer se poišče nov računovodski servis.
b) Članstvo v KZS
Sklep: Na podlagi korespondence med g. Pavšičem in ga. Sedlar je potrebno vsako
leto poslati na KZS potrditev prijave.
c) Organizacija treningov
Predlaga se, da bi DRIKS organiziral treninge za tekmovalce, pri tem pa naj bi imeli
člani DRIKS ugodnejšo ceno. Določilo se bo nekaj terminov treningov izven termina
tekem.
d) Sprejem in obdelava prejetih poštnih pošiljk
Sklep: Predsednik društva bo na pošti opravil preusmeritev poštnih pošiljk na njegov
naslov, da ne bo potrebno več hoditi na Veterinarsko fakulteto po pošto.
e) plačilo članarine za 2013
Članom, ki še niso plačali članarine za 2013, se jim pošlje prijazen dopis in priloži
položnica. Dopis pripravi novi predsednik društva g. Vršec.
Prav tak se je pod razno obravnavalo še evidence o članih društva, izdanih licencah
za tekmovalce, opravljenih izpitih za Jahač 1 in Jahač 2 ter da bi Jahalna šola
Islandski konji Trnje objavila datum za opravljanje izpitov Jahač 1 in Jahač 2.
Cenik storitev DRIKS se bo uredil tako, da bo brez letnic in bo veljal do spremeb.
Prav tako bo g. Miran Vršec govoril z Barbaro Šinkovec o spletni strani društva, ki naj
bi bila čimbolj enostavna.
Člani IO so tudi opozorili, da je v soboto 13.4.2013 delovna akcija na kmetiji Čas, ki
so običajno organizirali tekme za državno prvenstvo.
Dne 14.4.2013
zapisal: R. Dakskobler

