Zapisnik 3. redne seje IO DRIKS
(Vrhnika, 26.09.2012)

Prisotni

člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Katarina Holy, Zarja Bohak,
Maruša T. Milharčič, Robert Dakskobler.

DNEVNI RED
1.
Sodelovanje z Veterinarsko fakulteto
2.
Sodelovanje z Adriatic Slovenika
3.
Statut
4.
Razno
1. Sodelovanje z VF
V mesecu avgustu smo s strani VF prejeli predlog pogodbe o medsebojnem
sodelovanju glede vpisov v WF.
Člani IO so pregledali predlog pogodbe in se dogovorili, da se pogodbo z VF podpiše
v primeru, da VF vsak konec leta nakaže DRIKS-u zbrana denarna sredstva iz naslova
vpisov v WF, za manipulativne stroške pa lahko VF zadrži največ 10% zbranih
sredstev.
SKLEP št. 1:
G. Šinkovec kontaktira VF- ga. Gorišek in jo seznani z zahtevano spremembo o
nakazovanju ter višini priznanih sredstev s strani DRIKS-a za manipulativne stroške.
2.

Sodelovanje z AS

Zavarovalnica AS je posredovala Pogodbo o sodelovanju na področju zavarovanja
konj.
Ob pregledu so imeli člani IO naslednje pripombe:
 AS mora vezati popust, ki ga imajo člani DRIKS-a ob sklenitvi zavarovanja za
svoje konje oziroma
 na število že zavarovanih konj pri AS,
 DRIKS ne razpolaga s podatki o številu zavarovancev pri AS iz naslova
zavarovanja islandskih konj.
SKLEP št. 2:
G. Šinkovec kontaktira AS in jih seznani s pripombami DRIKS-a, ki se morajo vnesti v
predloženo pogodbo.

3. Statut
Na občnem zboru je bilo ugotovljeno, da je potrebno Statut društva posodobiti,
dopolniti in spremeniti.
SKLEP št. 3:
Ga Holy posreduje Statut v Wordovi datoteki.
G. Šinkovec določi vrstni red posredovanja Statuta članom IO.
4. Razno
Člani IO so ugotovili, da je bilo na letošnjem Državnem prvenstvu majhno število
udeležencev.
Tudi na rejskem ocenjevanju, kljub temu, da je informativno ocenjevanje za člane
DRIKS-a brezplačno, je bilo ocenjenih le 5 žrebet (zunanjost) in 5 odraslih konj od
tega 3 pod jahačem.
Ocenjevalni listi so se poslali lastnikom konj, VF, en izvvod pa je v arhivu DRIKSa.
SKLEP št. 4:
Ga. Holy preveri interes organizatorja pokalne tekme za istočasno organizacijo
Državnega prvenstva.

Zapisala:
Katarina Holy

