
Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS  
(Vrhnika, 24.4.2012) 

 
 
 
Prisotni  člani IO: Marjan Šinkovec, Katarina Holy, Maruša Tornič           
                               Milharčič  in Robert Dakskobler. 
Odsotni: Zarja Bohak 
Ostali: Barbara Šinkovec pri točki 6. 
 
Dnevni red: 
 
 

1. Dopis Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev in 
problematika v zvezi z vpisovanjem v WF  

2. Pokal Slovenije 
3. Rezervacija avionskih kart (sodnice) 
4. Razpis za DP 
5. FYC 
6. Spletna stran 
7. Razno 

 
 
 
 
Ad 6. Spletna stran 
 

IO DRIKS je začel s to točko, ker Barbara Šinkovec ureja spletno stran 
DRIKS in jo je zanimalo, kako prenoviti spletne strani društva. 
Predsednik društva je navedel, da je Robert Dakskobler že na prejšnji 
seji podal pripombo, da spletna stran ni pregledna za obiskovalce, saj 
ne daje možnosti hitrega iskanja določenih stvari, zlasti iz preteklih let, 
ker niso sistematično rešene. Predlagal je naj se v »poddirektorijih« 
določenih vsebin uvedejo pregledi tudi po letih npr. zapisniki občnih 
zborov in sej IO, saj je to bolj pregledno in se lažje tudi poišče. Člani 
IO so se strinjali, da spletne strani društva niso najbolj pregledne in 
podprli ta predlog.  Barbara Šinkovec je predlagala, da bo pripravila 
predlog sprememb boljše preglednosti spletnih strani društva in jih 
bodo člani društva stestirali in podali svoje pripombe na nov predlog. 

 
 



 
 
Ad1. Dopis Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev in   
        problematika v zvezi z vpisovanjem v WF 
IO soglasno ugotavlja, da je glede na dopis Inštituta za rejo in 
zdravstveno varstvo kopitarjev, ki je bil poslan društvu, potrebno opraviti 
sestanek s predstavniki inštituta in problematiko, katera se nanaša na 
vpis podatkov v centralni register islandskih konj – World Fengur 
(WF)  razjasniti. 
Marjan Šinkovec opozori na eventuelno možno izgubo sredstev 
namenjenih posameznim področjem znotraj naše organizacije. Člani IO 
se strinjajo, da ponujena sredstva, katera bi namenjal inštitut za 
program reje ne zadostujejo. Povsem nesprejemljivo pa je, da inštitut, 
rejce islandskih konj Slovenije pošilja, na rejska ocenjevanja v tujino. 
 
SKLEPI: 
 
Člani IO DRIKS so predlagali, da se na Inštitut čimprej pošlje dopis 
(Robert Dakskobler) za skupen sestanek, kjer se DRIKS poskuša 
dogovoriti o rešitvi problematike. 
 
Z dopisom WF (Katarina Holy in Barbara Šinkovec) zaprosimo za 
določitev še enega registratorja saj glede na izid skupnega sestanka 
obstaja možnost, da bomo vpise v WF izvajali znotraj društva. Pooblasti 
se Barbaro Šinkovec, da uredi razmere in dostop z WF. 
 
 
Ad2. Pokal Slovenije 
 
IO DRIKS je soglasno sprejel pogoje za sodelovanje na pokalnih tekmah. 
Dve pokalni tekmi bosta in sicer prva v Trnju dne 17.6.2012, druga pa v 
Mislinji in sicer 1.9.2012. DRIKS se dogovarja še za tretjo pokalno tekmo 
o čemer bodo zainteresirani tekmovalci pravočasno obveščeni tudi na 
spletni strani DRIKS. 
 
 
Ad3.  Rezervacija avionskih kart (sodnice) 
 
DRIKS se je že dogovoril s tremi sodnicami (istimi kot lani) za sojenje na 
letošnji tekmi za DP prvenstvo, ki bo v Mislinji dne 1.9.2012. Da bi se 
rezerviralo čim cenejše karte, je DRIKS sprejel: 



 
SKLEP: 
Predsednik društva poskrbi za rezervacijo kart za vse tri sodnice. 
 
 
Ad4.  Razpis tekme za DP 
 
Člani IO so potrdili razpisne pogoje za udeležbo tekmovalcev na tekmi za 
DP. 
 
Organizator tekme – družina Čas se strinja s finančnimi pogoji iz 
lanskega leta za izvedbo tekme. Ker lansko leto vsi tekmovalci niso 
pospravili ograd, kjer so bili konji, se letos pobira kavcija 10€, ki jo 
tekmovalci dobijo vrnjeno, ko počistijo za svojimi konji. 
 
 
 
Ad5.  FEIF Youth CUP (FYC) 
 
Člani IO so potrdili razpisne pogoje za svetovno prvenstvo, FYC in za 
srednje evropsko prvenstvo. 
 
 
Maruša Tornič Milharčič pa je seznanila člane IO, da se je za udeležbo na 
FYC prijavila Nina Vršec ter da je predprijava že posredovana 
organizatorju. 
 
 
Ad7.  Razno 
 

 Predsednik društva je navedel, da je na občnem zboru Alenka Čas 
dala pobudo za razbremenitev stroškov rejcev islandskih konj. 
DRIKS bo poskušal določena sredstva pridobiti od Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje v okviru sestanka, ki bo organiziran na 
problematiko v sklopu točko 1 tega zapisnika. 
 

 Predsednik društva je Maruša Tornič Milharčič predal gradivo Jahač 
1 in Jahač 2 islandskih konj, ter diplome o uspešno opravljenem 
izpitu Jahač 1 in Jahač 2 islandskih konj v 99 izvodih vsakega 
posameznega gradiva, da jih posreduje Lizi in Zvonetu Pavšiču, ki 



izvajata šolo jahanja islandskih konj in tudi izpite. En izvod tega 
gradiva je tudi v arhivu DRIKS. 

 
 Naslednji sestanek pri članici IO DRIKS Zarji Bohak. 

 
 
 
 
 
Dne 25.4.2012   zapisal: R. Dakskobler 


