
Zapisnik 3. korespondenčne seje IO DRIKS  
 
Predsednik  društva je po elektronski pošti dne 18.3.2011 poslal vsem članom IO in 
sicer: 
• Eva Tasič, 
• Robert Dakskobler, 
• Slavko Kanalec, 
• Katarina Holy 
 
dopis v zvezi z udeležbo in vodenjem ekipe na svetovnem prvenstvu 2011 v Avstriji.  
 
 
Kakor je bilo že na zadnji seji IO DRIKS dogovorjeno, bo glasovanje o udeležbi 
slovenskih tekmovalcev na SP, izvršeno korenspondenčno. 
 
Razpis in pogoji za udeležbo slovenskih jahačev na SP 2011, FEIF Youth CUp 2010 in 
SEP 2010, sprejet dne: 10.12.2009 postavlja pred tekmovalce določene obveznosti in 
zahteve. 
 
IO DRIKSa je potrdil preliminarne prijave za naslednja dva tekmovalca: 
Milan Šilc 
Julija Štamcar 
 
Glede na poslane rezultate s strani tekmovalcev in rezultatov na zadnji tekmi 17.7. 
2011, ugotavljamo, da navedena tekmovalca ne izpolnjujeta potrebnih norm za 
udeležbo na svetovnem prvenstvu. Ker pa sta tekmovalca s samo pripravo imela 
določene stroške, predlagam za odločanje o udeležbi, naslednja dva sklepa: 
 
   
Predlog sklepa št. 1 
 
Ker tekmovalca nista dosegla zastavljenih norm, Društvo rejcev islandskih konj 
Slovenije, finančno ne bo podprlo tekmovalcev brez doseženih norm. 
Tekmovalca se lahko udeležita svetovnega prvenstva s tem, da krijeta vse stroške, ki 
nastanejo z njuno udeležbo na svetovnem prvenstvu. 
 
Predlog sklepa št. 2 
Tekmovalca se zaradi nedoseženih pogojev za udeležbo na zgoraj navedenih 
tekmovanjih, tekmovanja ne moreta udeležiti. 
 
 
 
Tisti sklep, ki bo dobil večje število glasov od članov IO DRIKS bo uradni sklep IO 
DRIKSa. 
 
 
 
 



Glasovali so vsi člani IO DRIKS, od tega so štirje člani podprli predlog sklep številka 1, 
en član pa je podprl sklep št. 2. 
 
 
SKLEP 
Iz navedenega sledi, da je potrjen predlog sklepa št. 1, o udeležbi slovenskih 
tekmovalcev na Svetovnem prvenstvu v jahanju islandskih konj v Avstriji od 1.8 do 
7.8.2011. 
 
Glede na navedeno je IO DRIKS sprejel sklep: 
 
Ker tekmovalca nista dosegla zastavljenih norm, Društvo rejcev islandskih 
konj Slovenije, finančno ne bo podprlo tekmovalcev brez doseženih norm. 
Tekmovalca se lahko udeležita svetovnega prvenstva s tem, da krijeta vse 
stroške, ki nastanejo z njuno udeležbo na svetovnem prvenstvu. 
 
 
 
 
 
Dne 19.7.2011   zapisal: R. Dakskobler 
 
 
 
 
 
 
Vročiti tudi tekmovalcema po E-pošti 
 

-  


