
 

Zapisnik 4. redne seje IO DRIKS, ki je bila v sredo 18. junija v Poljanah nad Škofjo Loko.  
 

1. Prisotnost in sklepčnost 
 
Prisotni člani: Jan Zakrajšek, Peter Vilhar, Zvone Pavšič, Janez Robnik in Barbara Šinkovec 
Odsotni člani: Špela Suhač, Liza P. Pavšič, Darinka Mojzer 
 
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO, je IO sklepčen. 
 
2. Članstvo DRIKS 
 
Na 3. redni seji je bilo ugotovljeno, da ima DRIKS 37 članov s plačano članarino. Na današnji 
4. seji ugotavljamo, da je teh članov 42.  
 
Sklep: Vsem, ki še niso plačali članarine se v tekočem tednu pošlje položnice skupaj s 
spremnim dopisom in izvodom eNovičk. 
 
3. Priprave na FYCup 08 
 
Priprave na FYCup 08 so v polnem teku. Zarja Bohak, vodja ekipe, je IO DRIKS obvestila, da 
se v zvezi z organizacijo odprave trenutno ukvarjajo z birokracijo, ki je posledica ne 
vključenost Švice v EU. Da ne bo komplikacij pri prehodu meja, so to zadevo že dodobra 
proučili in predvideva se, da s tem v zvezi ne bo težav.  
 
4. Priprave na MEM 08 
 
Sklep: Glede na to, da se je za vodjo ekipe prijavila le Katja Remic, bo vodja področja športa 
pri DRIKS, Zvone Pavšič, o tem obvestil vse prijavljene tekmovalce. Le-ti jo morajo potrditi za 
vodjo ekipe. 
 
5. Priprave na DP 
 
Državno prvenstvo bo letos potekalo 6. in 7. septembra v Mislinji pri družini Čas.  
 
Sklep: Vsaj teden dni pred tekmovanjem se organizira delovni sestanek na katerem bosta 
udeležena tako prireditelj kakor tudi organizator. 
 
Sklep: Zvone Pavšič pripravi seznam potrebnih stvari na katere je potrebno biti pozoren in 
seznam ljudi, ki morajo biti prisotni za nemoten potek tekmovanja. 
 
6. Priprave na AA 
 
Sklep: Po končanem tekmovanju A-A je organizator dolžan poslati datoteko z rezultati in 
kopijo sodniških map DRIKSu, ki rezultate v pravilni obliki posreduje FEIFu. 
 
7. Pregled prijav za prireditelja rejskega ocenjevanja in enduransa 
 
Za prireditelja rejskega ocenjevanja se je prijavil Janez Robnik iz Savinjske doline. 
 
Sklep: IO DRIKS soglasno sprejme prijavo na razpis za prireditelja rejskega ocenjevanja 
podano s strani Janeza Robnika. 



 

   
Sklep: Vodja reje pri DRIKSu, Jan Zakrajšek, se poveže s prijavljenim prirediteljem in preveri 
ostalo infrastrukturo (sodniki, nastanitve, padoki, maneža…).  
 
Sklep: Vodja reje organizira sestanek z g. Rusom na Inštitutu za kopitarje v zvezi s 
financiranjem rejskega ocenjevanja. 
 
Za prireditelja tekmovanja v enduransu se ni prijavil nihče.  
 
Sklep: Razpis za prireditelja tekmovanja v enduransu se podaljša do naslednje seje IO 
DRIKS. 
 
Sklep: Janez Robnik prouči možnosti organizacije endurans tekmovanja v sodelovanju s KZS. 
 
8. Izobraževanje 
 
Jan Zakrajšek in Lise Pavšič sta se udeležila sestanka s predstavniki KZS v zvezi z 
vzpostavitvijo sistema izobraževanja. Predstavila sta jim gradivo, ki bo osnova za opravljanje 
izpitov Jahač 1 in Jahač 2 za islandske konje. Gradivo, prilagojeno islandskim konjem, so 
predstavniki KZS pohvalili in ga bodo potrjevali na njihovem izvršnem odboru.  
 
Sklep: Lise Pavšič izdela osnutek pravilnika za izobraževanja, ki ga nato potrdi tako DRIKS 
kakor tudi KZS.  
 
9. Razno 
 
Sklep: Po letnih počitnicah se s KZS dogovori za sestanek na temo o tesnejšem sodelovanju 
tudi na drugih področjih (endurance, statusi športnikov, tekmovalne licence, itd.). 
 
Agata Maček, ki za DRIKS vzdržuje spletno stran je prosila, da se vzdrževanje spletne strani 
v prihodnje prenese na DRIKS.  
 
Sklep: Do naslednje seje IO DRIKS  Barbara, Zvone in Jan preverijo in pridobijo ponudbe za 
izdelavo in vzdrževanje spletnih strani.  
 
Sklep: Naslednja seja IO DRIKS bo v Mislinji in sicer v tednu pred državnim prvenstvom. 
 
Sklep: Glede na to, da odprava za FYCup 2008 odpotuje v juliju v Švico, kjer bo tudi SP 
2009, se vse prijavljene tekmovalce za SP 2009 informira o možnosti rezervacije 
nastanitvenih prikolic že sedaj.  
 
Poljane, 18.6.2008 
 
Zapisala: Barbara Šinkovec 
 
Predsednik društva: Jan Zakrajšek 
 


