
Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS  
(Vrhnika, 23. 5. 2013) 

 
 
 
Prisotni  člani IO:  Miran Vršec, Marjan Šinkovec, Zvone Pavšič, Maruša Tornič 

Milharčič, Zarja Bohak in Robert Dakskobler. 
Odsotni: Barbara Šinkovec, Katarina Holy   
 
 
 
Predlagani dnevni red sestanka je bil: 
 
1. Spremembe statuta DRIKS in priprava čistopisa  
2. Obravnava predloga sprememb POT-a 
3. Državno prvenstvo v Trnju 
4. Odpoved nastopa na svetovnem prvenstvu 
5. Določitev datuma izrednega občnega zbora za potrditev sprememb statuta 
6. Razno 
 
Ad 1)  Spremembe statuta DRIKS in priprava čistopisa  
 
 
Marjan Šinkovec predlagal, da se v statutu DRIKS dovoli včlanitev tudi društev oz. 
pravnih oseb. Člani IO so členih obravnavali pripombe članov.  
 
Sklep: Podpredsednik DRIKS pripravi čistopis z vsemi upoštevanimi pripombami ter 
en izvod »sledi spremembam« in jih pošlje članom IO. 
 
 
Ad 2)  Obravnava predloga sprememb POT-a 
 
Zvone Pavšič opozoril, da je 22. Člen POTa pomanjkljiv in predlaga spremembe. 
 
Sklep: Podpredsednik ali Barbara Šinkovec pošljeta POT v Word formatu Pavšiču, ki 
vnese v 22. člen POTa : Za veljavno uvrstitev na DP je potrebna veljavna licenca 
jahača (razen za T8 in V5) in registracija konja pri DRIKSu. 
 
 
 
Ad 3)  Državno prvenstvo v Trnju 
 
Člani IO so razpravljali o organiziranju državnega prvenstva, ki bo 8.6.2013 v Trnju  
in o razdelitvi stroškov. Do državnega prvenstva je potrebno ažurirati seznam licenc 
jahačev, plačnikov članarine za leto 2013 in registriranih konj za tekmovanje. 
 



V zvezi s stroški se je dogovorilo, da se od vseh stroškov odštejejo prijavnine in 
vplačila za preskušnje, ta strošek pa  se razdeli na pol med organizatorja tekme in 
DRIKS. 
 
 
 
V zvezi z finalnimi nastopi tekmovalcev pa je IO sprejel 
 
Sklep:  

 Če so v posamezni isti starostni kategoriji trije tekmovalcev ali več, se izvede 
finale, 

 Medalje za državnega prvaka se razdelijo slovenskim tekmovalcem, če imajo 
oceno več kot 5, 

 Ker imajo pokalne tekme razpisano tudi kategorijo F3, se to doda tudi v 
Pravilnik. 

 
 
ad 4) Odpoved nastopa na svetovnem prvenstvu 
 
Vodja ekipe tekmovalcev za nastop na svetovnem prvenstvu 2013 v Berlinu je 
sporočil, da se tekmovalca, ki sta oddala predprijave za nastop na svetovnem 
prvenstvu, ne bosta udeležila tega tekmovanja. 
 
 
ad 5) Določitev datuma izrednega občnega zbora za potrditev sprememb 
statuta 
 
Glede na prvo točko tega dnevnega reda, da se statut preoblikuje tudi tako, da bodo 
lahko članice društva tudi pravne osebe, za enkrat še ni potrebe po izrednem 
občnem zboru, dokler se statut ne pripravi do te faze zastavljenega cilja.  
 
 
ad 6) Razno 
 
Predsednik DRIKS je seznanil člane, da bo 24.5.2013 ob 10:00 na Veterinarski 
fakulteti (VF) licenciranje žrebca člana DRIKS Janeza Robnika. Ves postopek izvede 
VF. 
 
 
 
Dne 28.5.2013   
 
 zapisal: R. Dakskobler 


