
 
Zapisnik 2. redne seje IO DRIKS 
(Ljubljana, 9. 9. 2013) 
 
 
Prisotni  člani IO: Miran Vršec, Zvone Pavšič, Barbara Šinkovec in Robert 
Dakskobler. 
Odsotni: Katarina Holy, Zarja Bohak,  Marjan Šinkovec in Maruša Tornič Milharčič 
Ostali: Polona Tepeš 
 
 
Predlagani dnevni red sestanka je bil: 
 
1. Organizacija druge domače pokalne tekme - ocena stroškov in možne rešitve 
2. Organizacija rejskega ocenjevanja - ocena stroškov in možne rešitve 
3. Sodelovanje z Revijo o konjih - pisanje strokovnih člankov ipd. 
4. Poročilo o finančnem stanju 
5. Razno 
 
Ad 1)  Organizacija druge domače pokalne tekme - ocena stroškov in   
           možne rešitve 
 
Člani IO DRIKS so analizirali stroške pokalne tekme, ki bi jo organizirali, ker je g. 
Milan Šilc iz objektivnih razlogov odpovedal napovedano pokalno tekmo na Krtini. G. 
Pavšič je izvedel tudi anketo, koliko tekmovalcev bi se udeležilo te tekme. Udeležbo 
na tekmi v Trnju je načeloma potrdilo 12 tekmovalcev. Zaradi predloženih informacij 
so člani IO sprejeli naslednji: 
 
Sklep: Glede na oceno stroškov in premajhno število prejetih predprijav se druge 
letošnje pokalne tekme ne. Za pokal Slovenije tako šteje državno prvenstvo s 
faktorjem 2 ter najboljši rezultati z ene tekme v Avstriji v okviru pokala dveh dežel. 
 
Ad 2)  Organizacija rejskega ocenjevanja - ocena stroškov in možne rešitve 
 
Člani IO so se pogovarjali o zadnjem rejskem ocenjevanju, ki se ga je udeležilo zelo 
malo rejcev islandskih konj. Navkljub temu, da je sodnica, Elisabeth Jansen iz 
Islandije, kot že leto poprej podrobno tolmačila dane ocene, način ocenjevanje in 
podarke. IO meni, da je kvalitetna reja zelo pomembna, zato načrtuje predavanje o 
reji na dan skupščine, ko se na enem mestu skupaj zbere največ rejcev. 



Zaradi znižanja stroškov organizacije rejskega ocenjevanja bo DRIKS vzpostavil 
kontakt z avstrijsko organizacijo islandskih konj OIV z namenom pridružitve njihovim 
rejskim ocenjevanjem. Zainteresiranim slovenskim rejcem bi bilo tako omogočeno 
cenejše ocenjevanje, zagotovljen višji nivo ocenjevanja, boljša primerljivost ocen ter 
uporabnost ocen v mednarodnem merilu. 
 
Sklep: DRIKS bo zaprosil Inštitut za zdravstveno varstvo kopitarjev, da na dan 
skupščine DRIKS, organizira predavanje o rejskem ocenjevanju konj in predvsem 
pripravi konja na ocenjevanje. Predsednik DRIKS vzpostavi kontakt z avstrijsko OIV 
in preveri možnosti udeležbe zainteresiranih slovenskih rejcev za ocenjevanje konj v 
Avstriji. 
 
Ad 3)  Sodelovanje z revijo Konji - pisanje strokovnih člankov ipd. 
 
Iz vrst članov DRIKS je prišla pobuda, da bi tesneje sodelovali z Revijo o konjih (v 
nadaljevanju RoK). Pobuda se nanaša na objavo člankov, povezanih z islandskimi 
konji. 
 
Sklep: Predsednik DRIKS vzpostavi kontakt z odgovornim urednikom RoK. 
 
Ad 4) Poročilo o finančnem stanju 
 
Predsednik društva je bil prejšnji teden pri računovodkinji v Škofji Loki, ki vodi 
računovodstvo DRIKS. Ker je sedaj manj knjiženj se dogovarjamo o znižanju stroškov 
računovodskih storitev (od 300-500€/leto). Pri pregledu prejetih računov se je 
ugotovilo, da nekatere obveznosti s strani DRIKS zaradi določenih nejasnosti še niso 
bile poravnane (račun za članstvo v FEIF in KZS). Člani so se strinjali, da se zapadle 
obveznosti poravna. Po plačilu teh računov ima DRIKS na svojem računu še 
1.770,62€. 
 
Članarina za FEIF znaša 550€, kar je relativno visoka postavka glede na prihodke 
društva. Članstvo v FEIF, kot krovni organizaciji islandskih konj, nam poleg ostalega 
(konference, seminarji, FeifYouthCup, FeifYouthCamp,…) omogoča tud dostop do 
WorldFengurja ter udeležbo na World ranking tekmah v tujini. 
Zaradi koriščenja predvsem zadnjih dveh postavk je bil podan predlog, da bi 
tekmovalci, ki tekmujejo tudi v tujini tudi participirali del zneska za članarino FEIF 
preko letnega dovoljenje za tekmovanja v tujini. Okvirni letni znesek na tekmovalca 
naj bi bil med 20 in 50€. 
 
Sklep: Sklep o končnem znesku participacije na tekmovalca, ki bi jo uvedli s 
1.1.2014, bomo sprejeli na naslednjem IO, ko bomo sprejeli tudi nov cenik za leto 
2014. 
 
 
 
 
 
 



Ad 5) Razno 
 

 Predsednik je navedel, da je pri pregledu obveznosti ugotovil, da Janu 
Drnovšku še niso poravnane obveznosti (kilometrina, parkirnina in spanje v 
hostlu) iz leta 2011, ko se je v imenu DRIKS udeležil konference FEIF. 
Člani so se strinjali s poravnavo teh stroškov. 

 Članom DRIKS, ki še niso poravnali članarine za leto 2012 ali 2013, predsednik 
DRIKS pripravi prijazen dopis za sodelovanje v društvu in plačilo članarine. 

 člani IO DRIKS želijo svojim članom ponuditi nekaj ugodnosti. Člani IO 
priskrbijo kontakte interesnih dobaviteljev, ki bi v zameno za reklamo na 
spletni strani društva, njegovim članom omogočili popuste. Predsednik bo z 
dobavitelji vzpostavil stik ter se poizkušal dogovoriti za konkretne ugodnosti. 

 V oktobru član IO, Marjan Šinkovec, načrtuje konjenico na Jelovici. 

 Na občnem zboru DRIKS marca 2013 je bilo dogovorjeno, da Dakskobler 
opravlja svoje posle do konca junija 2013, medtem časom pa predsednik 
najde zamenjavo.   

 
Sklep: Predaja poslov in arhiva DRIKS, katerega je od Špele Suhač pred tremi leti 
prejel Robert Dakskobler, se opravi dne 16.9.2013 ob 17 uri. Dokumentacijo in arhiv 
se izroči Poloni Tepeš.  
 
 
Dne 10.9.2013   
 
Zapisal: R. Dakskobler 


