
Zapisnik 4. redne seje IO DRIKS  
(Vrhnika, 04.07.2011) 

 
 
 
Prisotni  člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Katarina Holy, Eva Tasič , Robert 

Dakskobler. 
Odsotni: Slavko Kanalec 
Ostali: Barbara Šinkovec 
 
 
DNEVNI RED 
1. Izobraževanje 
2. Priprava zloženke  
3. Priprava na DP 
4. Svetovno prvenstvo v Avstriji 
5.      World Fengur – spletne strani 
6.       Razno 
 
  
 
 
 

1. Izobraževanje 
 

Skupina je IO posredovala pripravljeno gradivo. (dopolnila za izobraževanje jahač 1 
in jahač 2 islandskih konj. Člani IO so imeli pripombe na vsebino predloženega 
gradiva (jahanje konja iz pasa), ter tudi, da se nekatere teme ponavljajo (način 
hranjenja, ..). Zaradi pripomb je IO sprejel sklep: 
 
 
SKLEP št. 1:  
 
Katarina Holy in Marjan Šinkovec oblikujeta vprašanja za pojasnila, ter jih 
posredujeta pripravljalni skupini ter članom IO.  
 
 
2. Priprava zloženke z informacijami o delu DRIKS in dela z mladimi 
 
V predlagani zloženki naj se doda vsebina, da se k zainteresiranim rejcem pride tudi 
k njim na kmetijo.  
 
Prav tako naj člani IO kakor tudi drugi člani DRIKS poskušajo pridobiti čim več 
naslovov od lastnikov islandskih konj, ki niso člani DRIKSa, da se jih pritegne k 
sodelovanju. 
 
 
 



 
 

3. Priprava na DP (državno prvenstvo) 
 

V zvezi s pripravami na DP smo definirali obseg nalog in poimenske zadolžitve 
posameznih članov IO in članov DRIKSa. 
 
 
 

4. Svetovno prvenstvo v Avstriji 
 
Člani IO so razpravljali o udeležbi slovenskih tekmovalcev na svetovnem prvenstvu 
ter o zagotovitvi promocijskega gradiva na predstavitvah Slovenije za udeležence na 
svetovnem prvenstvu in sprejeli naslednje: 
 
SKLEP št. 4:  
 
Katarina Holy pošlje KODEKS pravil za nastop na mednarodnem tekmovanju v podpis 
vsem udeležencem svetovnega prvenstva in jih pozove, da ga podpišejo in vrnejo na 
DRIKS. 
 
SKLEP št. 4/1:  
 
Sočasno morajo tekmovalci svetovnega prvenstva v Avstriji posredovati tudi rezultate 
predhodnih tekmovanj v zadnjih dveh letih glede na razpisne pogoje za udeležbo na 
svetovnem prvenstvu o katerem bo odločal IO DRIKS. 
 
SKLEP št. 4/2:  
 
Udeleženci, ki jih bo IO DRIKS-a potrdil v ekipo za SP 2011, morajo vsaj 2 dneva 
pred rokom plačila (valuta), ki jo določi FEIF, nakazati svoj del stroškov za najem 
prostora, boksov,... na TRR DRIKS-a, da bo računovodstvo lahko pravočasno 
prenakazalo denarna sredstva za FEIF. Vodja ekipe sporoči datum, uro in višino 
stroškov ter poda razdelilnik za člane ekipe. 
 
 

5. World Fengur 
SKLEP 
Barbaro Šinkovec IO DRIKSa potrjuje za  koordinatorja za vpis konj v WF, ter za 
pošiljanj članom DRIKSa gesla za dostop v WF. Prav tako bo zaradi odsotnosti Jana 
Drnovška, urejala spletno stran društva.  
 

6. Razno 
 
Pod to točko člani IO niso obravnavali posebnih tem izven dnevnega reda. 
 
 
Dne 8.7.2011   zapisal: R. Dakskobler 


