Zapisnik 3. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 17.05.2010)

Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Barbara Šinkovec, Janez Robnik,
Jan Drnovšek, Robert Dakskobler, Slavko Kanalec, Eva Tasič,
Katarina Holy
Odsotni: Lise Pavšič, Agata Maček (vsi so se opravičili)
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna.

1. Koptiranje novih članov
Marjan Šinkovec je podal kratko obrazložitev za nove kandidate stike z javnostjo Eva
Tasič) in za šport Katarina Holy). Ker je Katarina Holy članica nadzornega odbora
DRIKS, predlaga, da bi bil Marjan Šinkovec odgovoren za šport, pri tem pa bi mu
Katarina Holy pomagala pri vodenju športnih aktivnosti.
SKLEP:
IO DRIKS sprejme koptira Evo Tasič v IO in je zadolžena za stike z javnostjo. IO
začasno potrjuje Marjana Šinkovca za vodenje športa v IO DRIKS največ do
naslednje občnega zbora. Pri vodenju mu bo pomagala Katarina Holy.

2. Pregled dosedanjih predanih poslov prejšnjega IO
Marjan Šinkovec pove, da je finančno računovodsko dokumentacijo prenesel na novo
računovodkinjo ga. Natašo Kalan. Od Jana Zakrajška (prejšnjega predsednika DRIKS)
so bile prevzete bilance stanja, izpiski TRR DRIKS in računovodska dokumentacija za
leto 2008 in 2009.

SKLEP:
IO DRIKS se strinja, da računovodsko delo opravlja Nataša Kalan.
Robert Dakskobler pa je člane IO seznanil, da je prevzel tajniško dokumentacijo od
Špele Suhač in 580€ za pobrano članarino na občnem zboru dne 28.2.2010.
Barbara Šinkovec je od Špele Suhač prejela gesla od Facebooka in od E-maila
DRIKSa.
Najden je bil tudi drugi žig DRIKSa, ki ga je imela Maja Gregorič.

3. Tisk izobraževalnih publikacij
Lise Pavšič je pred sejo IO poslala pridobljene ponudbe za izdelavodiplom in brošur
za Jahač 1 in Jahač 2 (prologa 1 k zapisniku). Marjan Šinkovec je navedel, da je tudi
pridobil ponudbo za tiskanje, ki pa je dražja od posredovane od Lise Pavšič.
SKLEP:
IO DRIKS predlaga, da Lise Pavšič pripravi predlog za količinsko nabavo tiskovin
potrebnih za izobraževanje po pridobljeni ponudbi

4. Razdelitev nalog za stike FEIF, World Fengur (gesla in dostopanje)
Za dostop do navedenih strani se določi Barbaro Šinkovec, ki bo tudi posredovala
gesla članom DRIKS na podlagi tekoče vplačanih članarin društva.

5. Organizacija dvodnevne konjenice s predavanji o prehranjevanju konj
DRIKS bo organiziral brezplačno konjenico (organizacija, nastanitev in predavanja) za
člane DRIKS predvidoma konec septembra ali začetku oktobra.

6. DRIKS planira tudi pokalno tekmovanje. Predlaga, da se Hišni Turnir v Trnju
upošteva tudi kot prvo pokalno tekmo, če se s tem strinja organizator tega
turnirja.
Robert Dakskobler naj se dogovori z organizatorjem – družino Pavšič, če lahko ta
tekma šteje tudi za I. pokalno tekmo.

7. Razno:
-

Janez Robnik predlaga, da se na izobraževalnem srečanju dne 29.5.2010 pripravi
predstavitev World Fengurja.

SKLEP:
IO DRIKS predlaga, da to predstavitev pripravijo Jan Drnovšek, Eva Tasič in Barbara
Šinkovec.
-

Udeležba na MEM

Robert Dakskobler pošlje prijave Katarini Holy in Marjanu Šinkovcu.

-

Komisija za rejo naj preveri izvajanje dogovora med DRIKS in Inštitutom za
kopitarje. V primeru neizvajanja dogovora naj se skliče sestanek z g. Rusom.

-

Za državno prvenstvo je potrebno poiskat tri sodnike. Zaprosi se g. Zvoneta
Pavšiča, ostala dva sodnika poišče Katarina Holy.

Zapisal: R. Dakskobleri

Priloga:
- ponudba za tiskovine

