
Zapisnik 6. redne seje IO DRIKS  
(Vrhnika, 19.11.2010) 

 
 
 
Prisotni člani IO: Marjan Šinkovec (predsednik), Lise Pavšič, Barbara Šinkovec,  

Janez Robnik, Jan Drnovšek, Robert Dakskobler. 
Odsotni: Agata Maček, Slavko Kanalec in Eva Tasič  
 
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO DRIKS je seja sklepčna. 
 
 

1. Izobraževalni sistemi: Inštruktorji-KZS 
 
Peter Vilhar je predstavil izobraževalni sistem in sklepe, ki jih je sprejela dne 
12.11.2010 Slovenska konjeniška akademija (SKA). Člani IO so pregledali predlagani 
Pravilnik o izobraževanju, program izobraževanja ter obvestilo o izobraževanju ter 
podali pripombe k navedenim dokumentom. 
 
 
SKLEP:  
 
Katarina Holy na podlagi pripomb članov IO pripravi povzetke ter jih posreduje 
pripravljalni skupini. Pripravljalna skupina naj jih uskladi, ter pošlje dokumente 
članom IO DRIKS. 
 
 

2. Dolgoročno zagotavljanje sredstev na področju izobraževanja  
 

Plan zagotavljanja sredstev je naveden v Obvestilu o možnostih izobraževanja, ki se 
ga je obravnavalo pod točko 1. 
 

 
3. Dolgoročno zagotavljanje sredstev na področju športa 

 
Člani IO so obravnavali Pravilnik za registracijo jahačev in konjev pri DRIKSu, 
Pravilnik za pridobitev športne licence ter predlog financiranja športa v letu 2011, 
katere predloge je pripravila Katarina Holy. 
 
 
SKLEP:  
 
Katarina Holy pripravi na podlagi pripomb članov IO čistopise obeh pravilnikov in jih 
posreduje članom IO. 
 
 

4. Udeležba na FEIF volilni skupščini, ki bo na Dunaju25. Februarja 2011 
 



DRIKS predlaga, da se skupščine udeležita Agata Maček in Jan Drnovšek. 
 
 

5. Poziv organizatorjem slovenskih tekmovanj v letu 2011 
 
Katarina Holy in Marjan Šinkovec vzpostavita kontakte s potencialnimi kandidati za 
organizacijo državnega prvenstva in pokalnih tekem ter se poskušajo dogovoriti za 
ustrezne termine glede na avstrijske tekme 
 

6. Analiza rejskega ocenjevanja 
 
Jan Drnovšek je poročal o izvedenem rejskem ocenjevanju dne 23.10.2010 na gradu 
Prestranek. Žrebeta je ocenjeval priznani mednarodni rejski sodnik John Siegra. Ima 
tudi že pripravljeno poročilo. Meni, da je rejsko ocenjevanje uspelo ter da je bilo 
dobro pripravljeno. Podal pa je tudi določene pripombe v zvezi z ocenjevanjem 
sodnika John Siegra. 
 
Predsednik društva Marjan Šinkovec je pojasnil, da je John Siegra zelo priznan 
mednarodni sodnik, ki mu lahko zaupamo. Izrazil pa je razočaranje nad številom 
lastnikov, ki so pripeljali svoja žrebeta na rejsko ocenjevanje. Meni, da bi bilo število 
ocenjenih konj lahko dosti večje glede na število mladih konj v Sloveniji. 
 
Originalni ocenjevalni listi se nahajajo pri Agati Maček (arhiv reje), kopije pa je 
potrebno poslati lastnikom konj ter arhivu DRIKSa. 
 
 

7. Izpolnjen vprašalnik FEIF (formular) za leto 2010 
 
Katarina Holy je izpolnila vprašalnik »Questionnaire 2010«, ki ga je FEIF poslal vsem 
članicam združenja.  Pri primerjavi vprašalnika za leto 2009, ki je bil poslan v oktobru 
2009, predsednik društva ugotavlja,da se je lansko leto poslalo posredovale podatke, 
ki niso bili verodostojni. Tako se je v vprašalnik 2009 pod točko 3. Število članov 
društva DRIKS vpisalo številko 84, čeprav je bilo po računovodskih izkazih plačanih le 
46 članarin društvu DRIKS v letu 2009. V točki 6. Število rojstev žrebet rojenih v letu 
208 pa se je navedlo, da je bilo v RS rojenih 28 žrebet, kar ni realna številka, saj je 
bilo v letu 2009 rojenih 14 žrebet, ki so se vpisala v letošnji vprašalnik za FEIF. 
 
 

8. World Fengur – poročilo Barbare Šinkovec 
 
Slovenija ima na voljo tri mesta registratorjev (administratorjev) na Worldfengurju. 
Trenutno so na teh mestih Janja Likar, Nataša Gorišek in Jan Zakrajšek. Ga. Hrefna, 
ki ureja aministrativne zadeve potrebuje pisno (ali preko e-maila) zagotovilo g. 
Zakrajška, da ne potrebuje več adimnistarcijskega dostopa na WF. Šele po tem, se 
lahko ta dostop dodeli ga. Barbari Šinkovec. Navkljub prošnjam in koranspondenci, g. 
Zakrajšek tega še ni uredil. Dogovorili smo se, da Lise Pavšič vzpostavi kontakt z 
Janom Zakrajškom, z namenom ureditve situacije, katera onemogoča pričakovano 
servisiranje članov društva. 



 
9. Priprava na skupščino DRIKS 

 
Predlagani datum skupščine je 19.2.2011 ali pa 26.2.2011. 
 
 
 
 
 
 

10. Ostale predlagane točke dnevnega reda (volitve člana v NS –Katarina Holy, 
enoletni mandat predsednika društva, podelitev priznanj za pokal Slovenije ter 
razno se niso obravnavale na tej seji zaradi pozne ure. 

 
 
 
 
 
 
Dne 23.11.2010  zapisal: R. Dakskobler 
 
 


