Zapisnik Občnega zbora Društva rejcev islandskih konj Slovenije (DRIKS)
Jamarski Dom, Krumperk, 28.2.2010
Občni zbor se je pričel ob 16 uri in 20 minut
1. Prisotnost in sklepčnost
Od skupno 57 članov DRIKSa z glasovalno pravico, je na občnem zboru prisotnih 18 članov z
glasovalno pravico in 6 pooblastil članov z glasovalno pravico.
Na občnem zboru sta prisotna tudi dva mladoletna člana društva brez glasovalne pravice in
en nečlan, brez glasovalne pravice.
Seznam prisotnih članov je priloga zapisniku.
Sklep: Ker je navzočih manj kot polovica članov se zasedanje odloži za 20 minut, nato občni
zbor veljavno sklepa.
2. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora: predsednik, zapisnikar in
dva overovitelja.
Predlagani so naslednji kandidati:
−
−
−
−

Robert Dakskobler za delavnega predsednika.
Zarja Bohak za overovitelja zapisnika.
Jan Drnovšek za overovitelja zapisnika.
Špela Suhač za zapisničarko.

Občni zbor soglasno potrdi predlagane kandidate za vodenje delavnega predsedstva.
3. Poročilo o poslovanju društva za leto 2009 (poročajo nosilci po področjih):
poročilo predsednika, financno poročilo, šport, reja, izobraževanje, delo z
mladimi;
Jan Zakrajšek poda poročilo predsednika. Agata Maček poročilo s področja reje. Janez Robnik
poda poročilo s področja rekreacije. Zvone Pavšič predstavi športno poročilo, Lise Pavšič
poročilo s področja izobraževanja, Barbara Šinkovec pa poročilo o delu na področju mladina.
Sklep: Občni zbor sprejme poročila s področja reje, športa in izobraževanja. Skelp je soglasno
sprejet.
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Poročilo predsednika sprejme 9 članov, 7 članov se vzdrži, 2 člana sta proti.
Sklep: Ker je večina članov glasovala za sprejetje poročila predsednika, občni zbor sprejme
poročilo predsednika.
Predsednik IO DRIKS poda mnenje, da poročilo o delu z mladino sodi pod točko razno, ker
gre za osebno poročilo o delu članice IO in ne poročilo dela IO DRIKS.
Poročilo dela z mladino sprejmejo 3 člani, 7 članov se vzdrži, 8 članov glasuje proti poročilu.
Sklep: Poročilo o delu z mladimi se obravnava pod točko razno.
Finančno poročilo je predstavljeno skupaj z poročilom nadzornega odbora. Finančno poročilo
predstavi predsednik IO DRIKS Jan Zakrajšek.
4. Poročilo nadzornega odbora
Nadzorni odbor ne najde neskladnosti v finančnem poročilu.
Sklep: Nadzorni odbor sprejme finančno poročilo.
Sklep: Občni zbor sprejme finančno poročilo.
Sklep je soglasno sprejet.

5. Razrešitev in imenovanje članov IO DRIKS
Jan Zakrajšek odstopa iz funkcije predsednika IO DRIKS.
Za novega predsednika se predlaga Marjana Šinkovca. Marjan šinkovec je pripravljen sprejeti
mesto predsednika IO DRIKS za eno leto.
Sklep: OZ sprejme Marjana Šinkovca za predsednika IO DRIKS, za obdobje enega leta.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep: OZ za podpredsednika IO DRIKS predlaga Roberta Dakskoblerja.
Sklep je soglasno sprejet.
Ker Marjan Šinkovec zaradi nove funkcije ne more biti več član nadzornega odbora, OZ
predlaga novega člana.
Sklep: OZ za novo članico nadzornega odbora predlaga Katarino Holy.
Sklep je soglasno sprejet.
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Maja Gregorič, ki je bila v letu 2009 članica častnega razsodišča DRIKS ni več članica društva,
zato se predlaga novega člana častnega razsodišča.
Sklep: OZ predlaga Jana Drnovška za člana častnega razsodišča.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep: OZ predlaga Jana Drnovška za člana IO DRIKS.
Sklep je soglasno sprejet
6. Plan aktivnosti za leto 2009
Nosilci področij IO DRIKS predstavijo članom OZ svoje plane aktivnosti. Predstavljeni plani
aktivnosti so priloga zapisnika.
7. Podelitev pohval in priznanj za pretekle dosežke
•

Miša Valh za športno jahanje v C skupini v kategorijah T7, V3 in V5 prejeme »ustno
pohvalo«.

•

Družina Pavšič prejme »priznanje za dolgoletno prirejanje tekmovanj ter
vztrajno delo na področju islandskega konjeništva«.

•

Agata Maček prejme »priznanje, ker je verjela svoji presoji glede Vonarneistija fra
Lynghyge in ga s pravilnimi odločitvami in znanjem pripeljala do statusa elitnega
svetovnega islandskega rejskega in športnega žrebca«.

•

Anja Debora Iesse za odličen rezultat pri športnem jahanju v A in B kategoriji prejme
»priznanje športna jahalka leta 2009 v mladinski konkurenci«

•

Peter Vilhar prejme »priznanje za dolgoletno uspešno delo v izvršnem odboru
Društva rejcev islandskih konj Slovenije«
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8. Razno
•

Predstavitev dela članice IO Barbare Šinkovec:

Na lanskoletnem občnem zboru je zbor izvolil in zadolžil komisijo, da pretehta odločitev o moji
izključitvi iz IO DRIKS, katere pobuda je prišla na sestanku v Šempetru pri Novi Gorici.
S komisijo se je najprej sestal predsednik Jan Zakrajšek, čez nekaj dni pa so sredi maja na
pogovor povabili tudi mene. Objektivno in temeljito sem predstavila svoj pogled na nastali
problem.
Sklep komisije je bil, da glede na vsa podana dejstva častno razsodišče ugotavlja, da je do
spora med Barbaro Šinkovec in nekaterimi drugimi člani IO prišlo v veliki meri zaradi sporov
ali zamer iz preteklosti, ki pa naj ne bi vplivale na delo aktualnega IO. Zato razsodišče ne vidi
pravega vzroka za izključitev Barbare iz IO in predlaga, da tako Barbara, kot drugi člani IO
stopijo korak nazaj in poskusijo znova.
Aktivnosti:
Prisotna sem bila na vseh aktivnostih, ki jih je organiziral IO DRIKS, razen na predavanju o
kopitih pri g. Kuharju.
Četudi izven krovne organizacije, pa sem za popularizacijo islandskih konj v Sloveniji naredila
veliko, saj sem cel mesec na centru CŠOD na Kozjaku, na tedenskem tečaju jahanja učila te
veščine več kot 120 otrok. Sodelovala sem pri organizaciji petdnevnega družinskega tabora,
katerega se je udeležilo 7 družin, med njimi je bilo 16 otrok.
Udeležila sem se tudi Jelovške konjenice za ljubitelje islandskih konj, katero je organiziral g.
Glažar. To je bilo v letu 2009 najbolj obiskan posamični dogodek povezan z islandskimi konji
pri nas.

•

Plačevanje članarine:

Marko Vrbinc načne temo o plačevanju članarine. Po statutu DRIKS je članarino potrebno
plačati v prvem trimesečju. Dobro bi bilo, če bi člani DRIKS članarino lahko plačevali celo leto.
Predlaga, da društvo spremeni statut tako, da bo plačevanje članarine po statutu možno celo
leto.
•

Sprememba zakona o motornih vozilih

Robert Dakskobler načne temo glede predloga spremembe zakona o motornih vozilih.
Trenutni predlog zakona je da mora biti tehnični pregled za lahke priklopnike, bivalne

priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav
za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,

opravljen vsake 4 leta. Za vse ostale priklopnike pa vsako leto.
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Robert Dakskobler predlaga, da se pošlje pripomba na zakon in komentar, da se med
priklopnike, katerih tehnični pregled se opravlja vsake 4 leta uvrsti tudi prikolice za prevoz
konj. Za sodelovanje se zaprosi tudi Konjeniško zvezo Slovenije.
Pripombe k delovnemu osnutku Zakona o motornih vozilih so priloga zapisnika.
Občni zbor se je zaključil ob 18 uri in 40 minut.

Priloge:
• Poročila IO za leto 2009 in plani IO za leto 2010.
• Pripombe k delovnemu osnutku Zakona o motornih vozilih.
• Seznam prisotnih članov na OZ
• Finančno poročilo 2009

delovni predsednik: Rober Dakskobler
zapisala: Špela Suhač

overitelj: Zarja Bohak
overitelj: Jan Drnovšek

Poročilo predsednika DRIKSA za leto 2009
Spoštovani člani in prijatelji DRIKS-a.
Društvo je imelo v letu 2009 57 članov s plačano članarino, kar je manj kot v letu 2008 (70 članov).
Vsem članom se v imenu izvršnega odbora (IO) zahvaljujem za izkazano zaupanje in podporo.
Od lanskega občnega zbora (OZ), ki je bil v januarju na Prestranku, se je IO sestal na 3. rednih in 1.
korenspondečni seji. Sprejeli smo več sklepov s področja športa, reje, izobraževanja, dela z mladimi in
same organizacije društva. Ker so posamezna poročila podrobneje predstavljena s strani nosilcev
področij, omenjam le pomembnejše spremembe, aktivnosti in dosežke društva v minulem letu.
IO DRIKS je v preteklem letu štel 9 članov (Špela Suhač – tajništvo, Zvone Pavšič - šport, Lise Pavšič izobraževanje, Peter Vilhar – član, Agata Maček – reja, Barbara Šinkovec – delo z mladimi, Darinka
Mojzer – blagajna in jaz (predsednik društva in vodja področja reje). Omeniti moram še dejstvo, da je
Darinka Mojzer, ki je bila sicer imenovana za blagajnika, zaradi osebnih razlogov že med letom
najavila svoj odstop in se sej ni udeleževala, zato sem določene blagajniške aktivnosti do konca leta
opravljal sam s pomočjo računovodskega servisa.
Pomembnejše aktivnosti v letu 2009 so bile:
- Organizacija državnega prvenstva (Trnje, 25 konj, zahvala družini Pavšič za organizacijo),
- Organizacija in vodenje ekipe na Svetovnem Prvenstvu v Švici (vodja ekipe, trener, 3 jahači, 3
pomočniki),
- Ogled Svetovnega Prvenstva (organizacija Jani Robnik),
- Vodenje svetovnega registra islandskih konj WorldFengur in sodelovanje z Inštitutom za rejo
kopitarjev (13 vpisov),
- Aktiviranje brezplačnih dostopov do World Fengurja za člane s plačano članarino,
- Izdelava in vzdrževanje novih spletnih strani,
- Dopolnjevanje pravilnikov,
- Priprava in objava razpisov za letošnje leto in prihodnje leto (državno prvenstvo, udeležba na
SP, MEM in FYCup, itd),
- Organizacija konjeniškega izleta po Logarski dolini,
- Vodenje evidenc članstva,
- Izdajanje tekmovalnih licenc in
- Podelitev pohval in priznanj najboljšim in najzaslužnejšim.
Neprijetnost, ki bi jo želel izpostaviti je ta, da je v preteklem letu IO DRIKS začel uresničevati svoje
načrte razmeroma pozno. Delni vzrok za to je bil v tem, da je IO dolgo časa čakal na odločitev
častnega razsodišča glede predloga IO o izključitve Barbare Šinkovec iz IO. Ker je razsodišče
ugotovilo, da spori in zamere iz preteklosti ne bi smele vplivale na nadaljnje delo IO, smo po
priporočilih razsodišča, člani IO stopili korak nazaj in poizkusili znova. S skupnim delom smo v
nadaljevanju leta dokazali, da je z dobro voljo in s strpnostjo sodelovanje mogoče.
V nadaljevanju nosilci področij poročajo o svojem delu.
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Poročilo s področja reje za leto 2009 in plan za leto 2010
V letu 2009 so pri Inštitutu za zdravstveno varstvo in rejo kopitarjev evidentirali 13 islandskih žrebet,
ki so potomci naslednjih žrebcev: Stebbi fra Ærtebjerg 4 , Skarði Vindstaðir , Flipi från Österåker , Hrói
frá Miðsitju, Ferrari frá Oddhóli . Pedigreji in vpis v WorldFengur bodo pri Inštitutu izvedli predvidoma
do konca leta 2009. Identifikacijski dokumenti pa bodo izstavljeni šele čez dva meseca ali več, saj
trenutno uvajajo nov računalniški sistem, ki jim povzroča nekaj težav.
Z gospo Gorišek sva se podrobno pogovorili o načinu vpisovanja v WorldFengur; vpisi potekajo
promptno in po ustaljenih navodilih ter upoštevaje vse zahtevane dokumente za vsak vpis posebej.
Tako je kredibilnost v Sloveniji vnešenih podatkov na najvišji ravni.
Danes (3.12.) pa me je tudi kontaktiral dr. Þorvaldur Árnason (zadolžen za izračunavanje BLUP) in
mi sporočil, da je s strani FEIF odbora za rejo dobil navodilo, da mora prednostno izračunati BLUP za
finske in angleške konje, kajti ti dve državi sta imeli uradno rejsko oenjevanje v letu 2009 in že prej v
letu 2008. Slovenija bo vstopila v izračunavanje BLUPa – kot so nam že povedali – v letu 2010 (takoj
po Landsmótu).
Menim, da bi bil za vse nas zelo pomemben podatek o približni rejski kvaliteti konj, ki jih imamo v
Sloveniji. Zlasti kobil. Zato sem prosila go. Gorišek za seznam vseh pri njih evidentiranih islandcev,
posebej izpis seznama rejskih kobil. Pregledala bom pedigreje in ocenila rejsko vrednost – tako bomo
lahko vzpodbudili rejce oziroma lastnike bolj obetavnih kobil k usmerjeni reji.
Rejsko ocenjevanje: menim, da je pametno, da bi imeli rejsko ocenjevanje vsako leto. Za našo
informacijo je popolnoma dovolj, da se rejsko ocenjevanje vrši v obliki, kot smo jih imeli dosedaj –
samo en sodnik. Kajti, v WorldFengur se tako in tako vpisujejo samo rezultati „pravega“ rejskega
ocenjevanja (tudi jahalnih sposobnosti). Mislim, da bi bilo pametno, da bi rejsko ocenjevanje združili,
kakor smo se o tem že večkrat pogovarjali, z rednim vpisom žrebet v slovensko rejsko knjigo in
mikročipiranjem – o tem sem se pogovorila z Janezom Rusom. Nataša Gorišek bi rada našemu
sodniku asistirala in bila prisotna vse ocenjevanje – menim, da je to zelo dobrodošlo.
V letu 2010 se obetajo spremembe rejskih predpisov na državnem nivoju. O tem bom v kratkem imela
sestanek z g. Rusom. Beseda bo tekla tudi o možnosti financiranja s strani Inštituta za naše rejske
aktivnosti.
Agata Maček
Ljubljana, 3.12.2009
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Poročilo o delu na področju športa v letu 2009 in načrti za 2010
Leto 2009 je bilo za Slovenijo na področju športnega jahanja, leto pomembnih dogodkov po drugi
strani pa mojem osebnem mnenju, ker ni bilo pokalnih tekem, tudi precej bolj pasivno kot leto prej.
V januarju smo pozivali k udeležbi na februarsko Icetolt prireditev v Veldnu. To je bila izjemna prilika
za Slovence, da se poizkusijo tudi na ledu pa še tako blizu državne meje je bila. Udeležile so se je tri
tekmovalke iz Trnja. Lise, Urška in Nika. Čeprav so bile na ledu prvič so se odrezale z visokimi
ocenami pa tudi konji so led sprejeli kot nekaj novega in zanimivega. Je bilo pa na tribuni
nepričakovano veliko število slovenskih navijačev, ki so prišli spremljat prireditev. Naslednji Icetolt v
Veldnu naj bi bil naslednje leto.
V načrtih so bile vsaj tri pokalne tekme in Državno prvenstvo, pa je čuden splet dogodkov, tudi
vremenskih, vsaj pokalnim tekmam zmešal štrene. Prva je uspela na Krumperku v aprilu. V Trnju je
bila tekma v prvem majskem terminu zaradi slabega vremena prestavljena za 14 dni pa je bila tudi ta
zaradi istega vzroka odpovedana.
Najpomembnejši dogodek je bilo seveda Svetovno prvenstvo avgusta v Brunnadernu, katerega se nas
je na koncu v soboto in nedeljo kot gledalcev udeležilo tudi za en kombi Slovencev. Sprva je bilo
prijavljenih 5 tekmovalcev, ker pa so Katarina, Rok in Timi kasneje svojo udeležbo odjavili so se ga kot
tekmovalki udeležili Slovenki Anja Debora Iesse in Julija Štamcar ter na rejskem tekmovanju Avstrijka
Margit Buchberger s slovensko kobilo Elskamin. V slovenski ekipi so bili še Jan Zakrajšek kot vodja,
Nemka Steffi Kleis kot trenerka, Maja Lozar, Peter Vilhar in Avstrijka Gudrun pa kot pomočniki.
Tekmovanje je potekalo na visokem nivoju, sodniki pa niso bili kaj preveč radodarni z ocenami. Vsi
člani ekipe so dostojno in vzorno zastopali barve Slovenije. Anja in Julija sta dosegli zelo soliden
rezultat med vsemi ostalimi profesionalci z vrhunskimi konji. Margit je z Elskamin v drugem poizkusu
dosegla visoko oceno – 9, za pas.
Na World ranking lestvici imamo tri tekmovalke:
Anja Debora Iesse je v:
• kombinaciji štirihoda (T2, V1) na 242 mestu s povprečno oceno 6,072
• v T2 na 190 mestu s povprečno oceno 5,957
• v V1 na 210 mestu s povprečno oceno 6,187
• v F1 na 224 mestu s povprečno oceno 5,700
Katarina Holy v:
• T2 na 213 mestu s povprečno oceno 5,857
Julija Štamcar v:
• F1 na 232 mestu s povprečno oceno 5,647
Za september smo razpisali Državno prvenstvo. Na razpis za prireditelja se ni prijavil nihče. Škoda, ker
smo morali zato odpovedati nekaj že povabljenih sodnikov. Tekma naj bi namreč štela za WR. V IO
smo se dopisno dogovorili, da poenostavimo pogoje glede dolžine steze, skrčimo tekmo le na en dan
in povabimo samo tri sodnike. Glede na te pogoje bi le to bilo lahko kjerkoli, morda tudi kje v
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severovzhodnem del Slovenije. Ker ni bilo odziva tudi pri spremenjenih pogojih smo se v IOju
dogovorili, da bomo organizirali DP v Trnju. Kot nalašč je bilo tudi to soboto strupeno mrzlo vreme z
burjo. DP se je udeležilo 20 tekmovalcev s 25 konji in je v celoti uspelo. Od slovenskih jahačev jih je
manjkalo le nekaj.
V letu smo izdali nekaj tekmovalnih licenc za WR tekmovanja večinoma v Avstriji. Tu bi rad še enkrat
opomnil, da lahko za Slovenijo tekmujejo le člani DRIKSa, ki imajo licenco potrjeno od Društva. Vsi
ostali se lahko udeležujejo tekem v tujini, če so člani tamkajšnjih klubov. Ne morejo pa biti na startnih
listah kot člani slovenske ekipe temveč le kot člani kluba v katerega so včlanjeni v tujini. Na to morajo
opozoriti operaterja, ki vnaša podatke v računalnik.
Lani sem si med drugimi zastavil tudi cilj narediti register jahačev tekmovalcev in njihovih konj,
katerega pa nisem izpolnil. Imam občutek, da tekmovalna vnema nekako pojenjuje, nekateri odjahajo
letno le po eno tekmo in podobno. Kar nekaj prej vidnih mladih jahačev se je redkeje udeleževalo
tekem, nekateri so s tem športom tudi zaključili, število ostalih pa ne raste po pričakovanjih.
Zato ostaja ta cilj še vedno odprt.
Cilji za leto 2010 pa ostajajo enaki kot lani. Če bo le kaj volje pri nekaterih prirediteljih izpeljati kakšno
tekmo med letom in Državno prvenstvo na stezi po FIPO pravilniku ter se udeležiti čim bolj številno
Srednjeevropskega prvenstva, ki bo v Semriachu. Tu je še FEIF Youth Cup, ki bo letos v mestecu Kalø
blizu Århusa na Danskem. Morda se najde tudi kdo od mladine, ki bi šel tja.
Zvone Pavšič
DRIKS šport
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Poročilo s področja rekreacija v letu 2009
V avgustu smo si ogledali svetovno prvenstvo v švicarsem Brunadernu.Prijavilo se je sedem
interesentov, tako da smo potovali samo z kombijem. Za nas nekatere, ki smo ogled tako velikega
tekmovanja okusili prvič je bilo posebno doživetje videti toliko dobrih konj.
Driksova konjenica 25 oktobra v Logarski dolini ni bila številčno najbolje obiskana, a smo kljub temu s
konji preživeli lepo jesensko nedeljo. Led je prebit in upam da bo letos odziv boljši, se vidimo v
Logarski dolini.
V letošnjem letu smo na Orlah organizirali tudi seminar na temo Zdravo kopito. Predavateljica je bila
Urška Markelj. Žal je bil odziv članov DRIKS zelo slab, zato pozivam vse člane, da se udeležujejo
tovrstnih dogodkov.
Janez Robnik

Plan na področju rekreacije za 2010
V času med 15 majem ter 20 junijem se dobimo na družabnem srečanju ter imamo zraven še
strokovno predavnje,za lokacijo ter temo predavanja se še dogovorimo.
V avgustu ogled srednje evropskega prvenstva v Avstriji.
Prvi ali drugi vikend v oktobru, konjenica v Logarski dolini.
Janez Robnik
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Poročilo o delu na področju izobraževanja v letu 2009 in načrti za leto 2010
V lanskem letu je imelo izobraževanje pri DRIKSu “status quo”. Čakali smo na obljubljeno sprejetje
naših dodatkov za islandske konje k Jahač 1 in Jahač 2 pri Akademiji KZS. Kot veste se je Akademija
lani razformirala in je prišlo do prvega sestanka nove šele januarja letos, ko bodo upam obravnavali
naše lanske predloge.
Lani, v času Državnega prvenstva, sem imela kratek sestanek z Ianom Pughom, ki je vodja
izobraževanja pri FEIF. Strinjal se je z mano, da čim več ljudi, ki se ukvarja s poučevanjem jahanja, v
čim krajšem času dobi možnost verifikacije svojega znanja in tako tudi formalno uredi svoj status.
Povedal je tudi, da je naša odločitev, edini možen trenutni naziv, pridobljen od KZS, pravilna.
Strinjala sva se, da se priključimo FEIFovemu izobraževalnemu načrtu takoj, ko bo FEIF imel ta sistem
bolj poenoten in bo zaživel v večini držav članic.
Načrti za leto 2010
Po pogovoru z g. Iztokom Humarjem, novim vodjem Konjeniške Akademije, v začetku februarja sva se
dogovorila, da se sestanemo po Občnem zboru DRIKSA. Izrazil je pozitivno mnenje o uporabnosti
dodatkov za islandske konje pri Jahač 1 in 2. Strinjal se je, da trenutno ni možno narediti izpita za
Inštruktorja za islandske konje v Sloveniji. KZS naj bi verificiral tak izpit iz ene od držav FEI (FENA v
Avstriji). Poslala sem mu avstrijsko gradivo za pridobitev naziva “Übungsleiter fur islandpferdereiter”
kot predlog s katerim se je strinjal v naprej. Vskakor pa se je treba na sestanku formalno dogovoriti in
potem počakati na sprejetje in potrditev predloga na KZS.
Dolgoročni cilji pa so seveda priključitev FEIFovemu izobraževalnemu sistemu ne samo kot podporni
člani ampak tudi bolj aktivno.
Pa še to. Letos bosta vsaj dva tečaja v Avstriji za naziv “Übungsleiter fur Islandpferdereiter”. Eden bo
od 26. marca do 4. aprila v Weistrachu pri Hannesu Kirchmayerju (www.islandpferde-online.at ), drugi
pa od 6. do 16. septembra v Strasswalchnu pri Gerhardu Ledlu ( 00 43 6215 6407)
Lise Pavšič
DRIKS Izobraževanje
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PRIPOMBE K DELOVNEMU OSNUTKU ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH
Na spletni strani http://www.mzp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/ so člani
Društva rejcev islandskih konj (v nadaljevanju DRIKS) opazili, da je do 1.4.2010 možno podati
pripombe na osnutek Zakona o motornih vozilih (v nadaljevanju Zakon). Člani DRIKSa so dejavni v
tekmovanju z islandskimi konji tako v Sloveniji kot v sosednji Avstriji, Nemčiji in Italiji. Za udeležbo na
tekmovanjih pa je potrebno zagotoviti transport konj, ki se jih običajno pripelje na tekmo z konjskimi
prikolicami z nosilnostjo cca 2.000 kg oziroma največjo dovoljeno maso do največ 3,5 ton. Te prikolice
je po zdaj veljavni zakonodaji potrebno vsako leto peljati na tehnični pregled ne glede na to, koliko je
stara, kar pa menimo, da ni korektno glede na izjeme za posebna priklopna vozila za prevoz čolnov,
vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas. Lastniki konjskih prikolic menimo, da so te
prikolice, s katerimi se opravlja transport konj, tudi namenjene za šport in prosti čas.
V 51. členu delovnega osnutka zakona je ponovno navedeno:

(1) Prvi tehnicni pregled se izvede:
1. eno leto po prvi registraciji za:
– tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlacilce;
– vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej oznaciti;
– delovna vozila;
– avtobuse;
– priklopna vozila razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna
vozila za prevoz colnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti cas, katerih
najvecja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg;
– vozila za javni prevoz potnikov;
– vozila za prevoz skupin otrok;
– vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike;
– vozila za izposojo brez voznika;
– intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo;
Člani DRIKSa Ministrstvu za promet predlagamo spremembo Zakona o motornih vozilih v 5. alinei 1.
odstavka 51. člena tako, da bodo prikolice za prevoz konj tudi vključene v to skupino prevozov
namenjenih za šport in prosti čas, tako, da bi se ta alinea glasila:

priklopna vozila razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna
vozila za prevoz colnov, vodnih skuterjev, KONJ in drugih priprav za šport in prosti cas,
katerih
najvecja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg;
To utemeljujemo tudi iz čisto praktičnega vidika, glede na dejstvo, kako se prikolice za prevoz konj
pregledujejo vsako leto na tehničnem pregledu, ko se vizualno pregleda samo osnovne stvari (stanje
prikolice in delovanje svetlobnih teles), nekateri izvajalci tehničnih pregledov priklopnikov po
informacijah članov našega društva ne kontrolirajo učinka naletne zavore, ki je pomemben element za
varno vožnjo. Poleg tega je v interesu vsakega lastnika tekmovalnega oz. športnega konja, da
zagotovi brezhibno delovanje naprav vgrajenih na prikolici, saj prevaža konje, ki so vredni nekaj deset
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tisoč €. Menimo tudi, da je dosti bolj nevarno s prikolico transportirati rekreacijsko plovilo, kjer je trup
plovila naložen visoko od tal, zaradi ugreza plovila. To pa pomeni visoko težišče tovora in nevarnost za
prevrnitev in povzročitev nesreče na cesti. Ve se tudi, kako se razkladajo čolni s prikolic, da se čoln
zapelje v morje. Zaradi tega je zelo pomembna tehnična brezhibnost prikolice za plovilo, pa se kljub
temu izvajajo tehnični pregledi enkrat na 4 leta.
Iz zgoraj navedenih dejstev DRIKS predlaga Ministrstvu za promet, da vključi priklopna vozila za
prevoz konj tudi v to skupino posebnih priklopnih vozil iz 5. alinee 1. odst. 51. člena, za katere ne
velja, da se prvi tehnični pregled opravi 1 leto po registraciji. Posledično to pomeni tudi, da se tudi v
4. točki istega člena med posebna priklopna vozila doda tudi priklopna vozila za prevoz konj.
Glede na našo utemeljitev DRIKS pričakuje, da bo Ministrstvo upoštevali naše pripombe, da se med
posebna priklopna vozila uvrsti tudi prikolice za prevoz konj.

delovni predsednik: Rober Dakskobler
zapisala: Špela Suhač

overitelj: Zarja Bohak
overitelj: Jan Drnovšek

