Zapisnik 6. redne seje IO DRIKS - NADALJEVANJE
(Vrhnika, 28.12.2010)

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

Za nadaljevanje 6. redne seje je predsednik društva v vabilu članom predlagal
naslednji dnevni red:
1. Dolgoročno zagotavljanje sredstev na področju izobraževanja
Člani IO DRIKS so pregledali predlagani Pravilnik o izobraževanju, ki ga je od
pripravljalne skupine oblikovala v člene Katarina Holy s tem, da so na začetku
pravilnika še zmeraj brez členov navedena v šestih odstavkih izhodišča pravilnika.
Robert Dakskobler je navedel, da pravilnik ne more imeti »uvoda – Izhodišče
pravilnika«, ki ni označeno po členih. Pravilnik je podzakonski akt, ki se začne s 1.
členom, lahko pa pravilnik vsebuje tudi več Prilog, kjer so bolj podrobno določene
posamezne zahteve iz posameznih členov.
Člani IO so podali pripombo tudi na 16. člen Pravilnika glede mentorstva in
spremenili zahteve za mentorstvo.

SKLEPI:
IO DRIKS predlaga, da se v Pravilniku o izobraževanju uvodno temo »Izhodišča
pravilnika« komplet z vso vsebino vgradi v OBVESTILO o možnostih izobraževanja
(Pravilnik je v pravni obliki sestavljen samo iz členov).
OBVESTILO o možnostih izobraževanja pa se preimenuje v INFORMACIJE o
možnostih izobraževanja.
IO DRIKS nalaga pripravljalni skupini, da pridobi originalni dokument dopolnilnega
izobraževanja pri KZS v zvezi z izobraževanjem in ga posreduje IO DRIKS.
Pripravljalna skupina je predložila IO DRIKS dve različni verziji »Programa
dopolnilnega izobraževanja pri KZS za inštruktorje jahanja«v mesecu novembru in
decembru.
Na podlagi zgoraj navedenih sklepov in pripomb naj pripravljalna skupina pripravi
čistopis Pravilnika o izobraževanju in ga posreduje članom IO DRIKS do 15.1.2011.
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2. Dolgoročno zagotavljanje sredstev na področju športa
-

Pravilnik za pridobitev športne licence

Člani IO so pregledali pravilnik in ugotovili neskladje s P.O.T. (Pravilnik o organizaciji
tekmovanj).
SKLEP:
Pravilnik za pridobitev športne licence uskladi s P.O.T. Katarina Holy do 15.1.2011.
Pripravi se tudi predlog cen za leto 2011. Cenik vseh dejavnosti, ki jih nudi DRIKS,
mora biti objavljen na spletni strani DRIKS.
-

Pravilnik za registracijo konjev pri DRIKSu

SKLEP:
Iz pravilnika se odstranijo cene storitev in se jih prenese v cenik vseh dejavnosti
DRIKS, ostali del pravilnika je v redu.
Oba pravilnika iz te točke pripravi Katarina Holy in ju posreduje članom IO DRIKS.
Člani pa se bodo o sprejemu obeh pravilnikov odločali o potrditvi pravilnika na
korespondenčni seji.

3. Udeležba na FEIF volilni skupščini na Dunaju, ki bo od 25. Do 27.februarja
2011
Predsednik društva meni, da je koristno ne glede na stroške, da se skupščine FEIF
udeleži tudi predstavnik DRIKSa. Predlaga se Jana Drnovška.

4. Poziv organizatorjem tekmovanj v RS v letu 2011
SKLEP:
Na spletni strani se objavi poziv organizatorjem tekmovanj v letu 2011.

5. Priprava na skupščino DRIKSa
Za skupščino se predlaga datum 12.2.2011.
-

Člani pripravijo poročila in plane za delo v letu 2011 do 20.1.2011
Zaradi odstopov je potrebno v IO zagotoviti kadrovske okrepitve
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-

Vabilo na skupščino pripraviti do 12.1.2011
Na skupščini se podeli priznanja za Pokal Slovenije (tekmi v Trnju in Mislinji) in
na spletni strani objavi rezultate
Komisija naj na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj najboljšim oz.
najzaslužnejšim predlaga IO DRIKS seznam kandidatov za priznanja

6. Razno
Pri pripravi pravilnika o izobraževanju so nastala nesoglasja med Petrom Vilharjem in
Katarino Holy. Zaradi tega je Peter Vilhar predlagal uvedbo disciplinskega postopka
zoper omenjeno članico.
V zvezi z očitki iz preteklih let, ki jih je navedel Peter Vilhar zoper Katarino Holy, je IO
DRIKS sprejel:
SKLEP:
Zdajšnji IO DRIKSa ni pristojen za obravnavo stvari iz preteklosti, ko so društvo vodili
drugi IO. Občni zbor je v letu 2010 postavil IO DRIKSa za stvari, da se ukvarja z
aktualnimi nalogami in problemi za prihodnost.

V zvezi z očitanimi popravki Pravilnika o izobraževanju, ki jih je pripravila Katarina
Holy za IO DRIKS, pa je bil sprejet
SKLEP:
IO DRIKSa ugotavlja, da so očitki Petra Vilharja Katarini Holy neutemeljeni, saj je IO
DRIKSa na 6. seji dne 19.11.2010 na Vrhniki sprejel sklep, da Katarina Holy oblikuje
čistopis Pravilnika o izobraževanju in pri tem upošteva pripombe članov IO ter ga
nato posreduje delovni skupini v ponovni pregled in uskladitev. Usklajen Pravilnik pa
se nato ponovno pošlje članom IO DRIKS.

Dne 29.12.2010 zapisal: R. Dakskobler
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