Zapisnik Občnega zbora društva rejcev islandski konj Slovenije (DRIKS)
Jamarski dom na Gorjuši, 01.03.2008
Občni zbor se je pričel ob 16. uri in 25 minut.
Pred prvo točko dnevnega reda je Milan Šilc, član KK Alpe Adria Krumperk in DRIKS, pisno
pozval člane IO o nepravilnostih pri sklicevanju rednega letnega občnega zbora.
Svoje opozorilo je ustno dopolnil pred začetkom OZ.
Prisotni člani društva so na predlog Marjana Šinkovca, ki se je oglasil kot predsednik NO z 20
glasovi za (od tega sedem pooblastil) in 4 glasovi proti, izglasovali legitimnost občnemu
zboru. Šest članov DRIKSa (4 ki so bili proti in dve mladoletni osebi) in en nečlan, so nato
zapustili OZ.
I. Prisotnost in sklepčnost
Od skupno 68 članov DRIKSa je bilo na OZ prisotnih 20 odraslih članov s 7 pooblastili, 3
mladoletni člani in 2 nečlana DRIKSa. Občni zbor je sklepčen.
II. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora: predsednik, zapisnikar in dva
overitelja
Za delovnega predsednika je bil soglasno izglasovan Peter Vilhar, za zapisničarko Barbara
Šinkovec in za overitelja zapisnika Janez Robnik in Zarja Bohak.
III. Poročilo poslovanja društva za leto 2007
Jan Zakrajšek je podal poročilo predsednika, finančno poročilo in poročilo s področja reje.
Zvone Pavšič je dodal poročilo s področja športna, Lise Pavšič pa je predstavila poročilo s
področja izobraževanja.
Delovni predsednik je odprl razpravo na poročila.
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Marjana Šinkovca je zanimalo število članov v DRIKSu v primerjavi z letom poprej.
Člani IO so mu pojasnili, da so se sicer dogajale spremembe (izstopi in pristopi), da
pa je število članov približno enako (68).
S področja reje je gospod Šinkovec predlagal upoštevanje BLUP-a pri mladih žrebcih z
omejenim številom skokov. BLUP po njegovem mnenju sicer ne sme omejevati, lahko
pa prispeva k možnostim za pridobitev poizkusne licence za omejeno število skokov.
Jan Zakrajšek, vodja področja reje je povedal, da se bo proučilo metodologijo
izračunavanja BLUPa in da se analiziralo možnosti za vključitev tega kriterija v pravila
za licenciranje žrebcev.
Jani Robnik je podal komentar na pravilo za ocenjevanje 4 in 5 letnih žrebcev. Sprejet
je bil predlog, da se da pravilnik o licenciranju v ponovno v obravnavo in sicer v točki,
kjer je opredeljena omenjena starostna skupina žrebcev. Predlog je, da se za
pridobitev licence za omejeno število skokov, žrebce v tej starostni kategoriji ne bi
ocenjevalo pod jahačem, ker bi zelo intenziven trening tem mladim žrebcem lahko
kvečjemu škodil, kar pa ni rejski cilj.
S strani Marka Vrbinca smo bili opozorjeni na netočne podatke v zvezi s starim
naslovom in starim tekočim računom DRIKSa. Vodstvo DRIKSa naj ponovno urgira pri
banki v Postojni, da izbriše stare in neveljavne podatke iz svojega registra.

-

Alenka Čas ml. je dala pobudo, da člani društva, ki so zbrani okrog družine Bohak
poskušajo organizirati tekmo – v sklopu pokalnih tekem oz. Štajersko prvenstvo.
Prisotni člani in IO DRIKS so izkazali veliko podporo omenjenemu predlogu.

Sklep: Vsa letna poročila so bila soglasno sprejeta.
IV. Poročilo nadzornega odbora
Marjan Šinkovec je kot predsednik nadzornega odbora predlagal sprejem finančnega
poročila, ki je bil tudi soglasno sprejet. Povedal je še, da so računovodski izkazi, odkar jih
izdeluje računovodski servis zgledni in pregledni.
Soglasno je bil sprejet sklep: Sprejme se finančno poročilo.
V. Imenovanje članov IO DRIKS: predsednik, podpredsednik, drugi člani
V preteklem letu je društvo delovalo brez predsednika. Delovni predsednik občnega zbora se
zaveda pomanjkanja kadra v OI, zato apelira na vse prisotne, da se v večji meri angažirajo
pri aktivnem vodenju društva in izvedbi posameznih nalog.
Za predsednika društva se predlaga dosedanjega podpredsednika, Jana Zakrajška, ki se s
predlogom strinja.
Sklep: OZ soglasno imenuje Jan Zakrajška za novega predsednika DRIKSa.
Za nove člane Izvršnega odbora se predlaga: Janeza Robnika, Darinko Mojzer in Barbaro
Šinkovec.
Sklep: Za člane IO so bili imenovani Janez Robnik, Darinka Mojzer in Barbara Šinkovec.
V. Plan aktivnosti za leto 2008
Jan Zakrajšek, predsednik DRIKSa in vodja področja reje predstavi plan splošen plan dela,
ter plan dela za leto 2008 na področju reje (glej Poročilo – priloga vabilu).
Zvone Pavšič predstavi plan dela na področju športa (glej Poročilo – priloga vabilu).
Lise Pavšič predstavi plan dela na področju izobraževanja (glej Poročilo – priloga vabilu).
Sklep: Plan za leto 2008 je bil soglasno sprejet.

VI. Podelitev pohval in priznanj za pretekle dosežke
Priznanja za dosežke, ki niso komercialne narave so prejeli:
- Kaja Remic kot športna jahalka leta 2007 v otroški konkurenci.
- Timotej Bucik kot športni jahač leta 2007 v mladinski konkurenci.
- Anja Debora Iesse kot športna jahalka leta 2007 v mladinski konkurenci.
- Katarina Holy kot športna jahalka leta 2007 v članski konkurenci.
- Agata Maček Bucik za uspešno izpeljane projekte in dolgoletno delo.
- Družina Čas kot prireditelj za odlično organizirane in izpeljane tekme.

Vsi prejemniki priznanj, ki na OZ niso bili prisotni, priznanje dobijo po pošti.
Po podelitvi priznanj se je na predlog Alenke Čas ml. odprla razprava o oblikovanju
neodvisne komisije, ki bo v prihodnje namesto IO skrbela za podelitev priznanj.

Za člane komisije se predlaga:
- Alenka Čas ml.
- Brane Zakrajšek
- Robert Dakskobler
Sklep: OZ soglasno sprejme predlagane člane.
Ker je Robert Dakskobler predčasno zapustil OZ, se ga pred dokončnim imenovanjem v
komisijo povpraša za osebno privolitev.
VII. Razno
- Eva Brglez Mojzer predlagala, da bi lahko DRIKS v prihodnje bolj spodbujal mlade člane pri
raziskovalnemu delu na temo islandskih konj. Jan Zakrajšek pove, da so tovrstne raziskave
tudi v interesu DRIKSa in bi pomembne rezultate, ugotovitve in dognanja lahko objavili v
publikacijah DRIKSa ali na spletni strani DRIKSa.
- Hana Črne je v izpolnjevanje predložila zanimivo anketo.
Prisotni so izpolnili anketo.
-Razprava o sodelovanju z IO in dogajanju v preteklem letu.
Pogovor je tekel o licenciranju in kriterijih za udeleževanje Slovenskih jahačev na pomembnih
tekmah v tujini ter dopolnjevanju POTa in odklanjanju vključevanja članov KK Alpe Adria v
IO.
Mnenje večine prisotnih članov na občnem zboru je bilo, da je potrebno poiskati način za
boljše sodelovanje s KK Alpe Adria.
Sklep: Marjana Šinkovca se soglasno predlaga za mediatorja med IO DRIKS in KK Alpe Adria.
-Ker je pred pričetkom OZ Milan Šilc vsem članom OZ posredoval dopis, da so vsi sklepi
sprejeti na OZ neveljavni – nični, so vsi prisotni člani OZ, zaradi izognitve stroškom, soglasno
sprejeli sklep:
V primeru sklica novega izrednega OZ pooblaščamo Jana Zakrajška, predsednika DRIKSa in
Marjana Šinkovca, predsednika nadzornega odbora DRIKSa, da glasujeta v njihovem imenu
za ponovno potrditev vseh danes sprejetih sklepov.
Občni zbor je bil zaključen ob 19. uri in 45 minut.

Delovni predsednik občnega zbora: Peter Vilhar

Overitelj: Janez Robnik

Overitelj: Zarja Bohak

Zapisala: Barbara Šinkovec

