
 

 

 

 

 

Zapisnik 1. redne seje IO DRIKS 
Ljubljana, 9. 1. 2014 

Društvo rejcev islandskih konj Slovenije - DRIKS 
   
   

 

+Prisotni člani IO: Miran Vršec, Zvone Pavšič, Marjan Sinkovec, Barbara Šinkovec in Polona Šafarič Tepeš. 

Odsotni clani IO: Katarina Holy, Zarja Bohak in Maruša Tornič Milharčič. 

 

Predlagan dnevni red sestanka:  

1. Priprava na Občni zbor – določitve datuma (najkasneje do konca februarja – sklic 

najmanj 30 dni prej), dnevnega reda in izdelave letnih poročil organov društva 

2. Priprava predloga zaključnega računa 

3. Priprava predloga smernic delovanja društva 

4. Priprava predloga programa za leto 2014 – rejsko tekmovanje, državno prvenstvo, pokal 

Slovenije, pokal dveh dežel, predavanja, srečanja članov … 

5. Mednarodno sodelovanje na nivoju FIEF – tekmovanja, srečanja … 

6. Izdelava cenika za leto 2014 

7. Razno 

 

 

 

 



 

 

Ad 1) Priprava na Občni zbor – določitve datuma (najkasneje do konca februarja – sklic najmanj 30 dni prej), 

dnevnega reda in izdelave letnih poročil organov društva 

Predsednik društva predlaga datum Obcnega zbora petek 14.2 ob 18 uri. Ta datum naj bi se najbolj skladal s 

sovpadajocimi šolskimi zimskimi počitnicami, ki se začnejo 17.2 in trajajo dva tedna (posebej za 

vzhodno in zahodno Slovenijo). Sledilo je vprašanje o lokaciji Občnega zbora. Predsednik društva 

predlaga zborno dvorano Zavarovalnice Triglav d.d., na Verovškovi 60b. Zvone Pavšič predlaga 

organizacijo dodatnega programa na temo prehrane islandskih konj, s predavateljem dr.vet.med. 

Stanetom Knezom. Clani IO so sprejeli 

Sklep: Občni zbor bo v petek, 14. 2. 2014 na Verovškovi 60b ob 18 uri. Zvone Pavšič se s predavateljem iz 

veterine dogovori za predavanje o prehrani islandskih konj, ki bo na Občnem zboru. 

Ad 2) Priprava predloga zaključnega računa 

Člani IO so se pogovarjali o letnih poročilih. Zvone Pavšič bo pripravil letno poročilo za šport, Miran Vršec pa 

pripravi letno poročilo za nadzorni odbor in rejo.  

Sklep: Zvone Pavšic pripravi letno poročilo za šport, Miran Vršec pa poročilo o reji ter poročilo nadzornega 

odbora. 

 

Ad 3) Priprava predloga smernic delovanja društva 

Pogovor je nato potekal v smeri izdaje vabil za Občni zbor. Marjan Šinkovec predlaga pošiljanje vabil članom, 

ki so vpisani za tri leta nazaj. Polona Šafarič Tepeš predlaga pošiljanje vabil ne le članom temveč 

lastnikom islandskih konj po Sloveniji. Predlaga, da bi njihove naslove pridobili na Veterinarski 

fakulteti. Barbara Šinkovec bo preverila lastnike islandskih konj v WorldFengur-ju. S tem ne bi omejili 

vabil le na člane DRIKSA z namenom pridobitve morebitnih dodatnih članov. Barbara Šinkovec 

predlaga ustvarjenje posebne skupine v DRIKSu, imenovane “simpatizerji”. Člani IO so se dogovarjali o 

pravicah in omejitvah “simpatizerjev”. Nadaljna dogovarjanja o definiciji, omejitvah in pravicah nove 

skupine – “simpatizerji” so prestavili na prihodnjo sejo.  

Sklep: Vabila na Občni zbor bodo poslana ne le članom DRIKS-a temveč tudi ostalim lastnikom islandskih 

konj po Sloveniji. Njihovi naslovi bodo pridobljeni preko sletne starni Word Fengur, za kar bo poskrbela 

Barbara Šinkovec. 

 

Ad 4) Priprava predloga programa za leto 2014 – rejsko tekmovanje, državno prvenstvo, pokal Slovenije, 

pokal dveh dežel, predavanja, srečanja članov. 

Člani IO so diskutirali o prirpavi rejskega ocenjevanja v letu 2014. Marjan Šinkovec opozori na pomembnost 

ohranjanja in spodbujanja reje v Sloveniji. Predlaga organizacijo rejskega ocenjevanja v okviru 

državnega prvenstva (DP), s tem bi se tudi zmanjšali stroški organizacije rejskega ocenjevanja. Poleg 
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tega naj bi DRIKS delno kril stroške rejskega ocenjevanja. Višina participacije še ni bila dorečena.  

 

Člani IO so se nadalje pogovarjali o datumu in lokaciji DP. Zvone Pavšič predlaga organizacijo DP na 

stezi velikosti vsaj 200m (dolga stranica). Ugotovili so, da bi bila najprimernejša lokacija DP v Mislinji 

pri družini Čas. Naslednja in alternativna varianta bi bila steza na Krumperku. V primeru, da nobena od 

lokacij ne bi bila ustrezna, bi DP ponovno, kot lansko leto, organizirali pri Zvonetu Pavšiču v Trnju pri 

Pivki, v sklopu tekme “pokala dveh dežel”, ki jo organizira Jahalna šola Islandskih konj Trnje. V 

slednjem primeru bi bil datum tekme za DP, 7. junij 2014. Člani IO so se strinjali z organizacijo DP in 

rejskega ocenjevanja v Trnju ter so potrdili datum, 7. junij 2014.  

Sklep: Rejsko ocenjevanje bo organizirano v sklopu državnega prvenstva. DRIKS bo parcipitiral določeno 

količino denarja za organizacijo rejskega ocenjevanja, količina prispevka pa še ni bila dorečena. 

Državno prvenstvo in rejsko ocenjevanje bo organizirano istočasno s tekmo, ki jo organizira Jahalna šola 

Islandskih konj Trnje, v sklopu tekme “pokala dveh dežel” (7. 6. 2014) v primeru, da tekme ne bo 

mogoče realizirati v Mislinji pri družini Čas.   

 

Ad 5) Mednarodno sodelovanje na nivoju FIEF – tekmovanja, srečanja … 

Zvone Pavšič opozori na FEIF konferenco, ki bo potekala 7.9.2014 v Reykaviku. Nato Marjan Šinkovec 

izpostavi vprašanje o normativih DP, saj bodo letošnji rezultati veljali za uvrstitev na svetovno 

prvenstvo, ki bo potekalo prihodnje leto (2015). Člani IO so se spraševali ali so morda naši normativi 

previsoki ali morda celo prenizki. Ostali so pri istih standardih, ki so bili že vzpostavljeni: za pet-hod je 

potrebno doseči oceno 5.8 in za tolt 5.5. DRIKS participira znesek v višini 300€ tistemu, ki na DP 

doseže oceno 6.0 in več (omenjen sklep je bil sprejet že v letu 2013).  

Sklep: Člani IO so ohranili normative, ki so pogoj za uvrstitev na svetovno prvenstvo: pri pet-hodu je potrebno 

doseči oceno najmanj 5.8 in za tolt 5.5. DRIKS participira znesek v visini 300€ tistemu, ki na DP doseže 

oceno 6.0 ali več. 

 

Ad 6) Izdelava cenika za leto 2014 

Predsednik društva je predlagal spremembe v ceniku DRIKS-a, saj naj bi bil po njegovem mnjenju dosedanji 

cenik DRIKS-a neprimeren. Predlagane spremembe so bile sledeče:  

1. Sprememba v ceniku DRIKS na področju reje. Dosedanja cena ocenjevanja konj (eksterier ali jahalne 

sposobnosti konj starejših od 5 let) je 30€, pri čemer sodita eden ali dva sodnika. Cena sodnika je 400€, 

zato bi lahko prišlo do primanjkljaja, v primeru ko se za ocenjevanje konj odloči manj kot 14 oseb. 

Marjan Šinkovec predlaga spremembo cenika v smeri participacije določenega zneska s strain DRIKSA 

k rejskemu ocenjevanju.  

2. Sprememba letne licenčnine/zrebčnine iz 250€/leto na 25€ na vsako živorojeno žrebe.  

3. Sprememba cenika na področju športa: pri registraciji jahačev:  



 

 

(a) Cena letne licence za tekme pod okriljem DRIKS-a se bo znižala za 5€ in bo sedaj znašala 20€ na 

jahača. 

(b) Cena letne licence za tekme pod okriljem DRIKSA in tekme v tujini, ki potrebujejo izdajo dovoljenja za 

štart (World ranking tekme pod okriljem FEIF) se bo zvišala iz 25€ na 40€.  

Razlog v spremembi cenika na področju športa je v visoki članarini za FEIF, saj le-ta letno znaša letno 550€.  

Članarina nam omogoča dostop do WolrdFengur-ja ter udeležbo na World ranking tekmah v tujini. 

Zaradi koriščenja omenjenih prednosti članarine zlasti v športu, so člani IO sprejeli sklep o povišanju 

letne licence tekmovalcev, ki tekmujejo na tekmah, organiziranih s strani FEIF-a in so del World 

ranking tekem v tujini.  

Sklep: sprememba DRIKS cenika na področju reje (predvsem rejskega ocenjevanja). DRIKS bo participiral 

določen znesek k rejskem ocenjevanju. Sprememba letne licenčnine/zrebčnine iz 250€/leto na 25€ na 

vsako živorojeno žrebe. Sprememba cene letne licence tekmovalcev za tekme pod okriljem DRIKS-a se 

bo znižala za 5€ in bo znašala 20€ na jahača. Cena letne licence tekmovalcev za tekme pod okriljem 

DRIKSA in tekme v tujini, ki potrebujejo izdajo dovoljenja za štart (World ranking tekme pod okriljem 

FEIF) se bo zvišala iz 25 na 40€.  

 

Ad 7) Razno 

Miran Vršec seznani člane IO, da so se pogajanja glede računovodskega servisa uspešno zaključila. Zadnja leta 

je DRIKS za računovodske storitve plačeval 1000€ na leto, od letošnjega leta dalje pa le 300€.   

Zvone Pavšič predlaga skupno naročilo rozet s train DRIKSA in Jahalne šole Islandskih konj Trnje ter s tem 

delitev stroškov dostave. Nakup 100 modrih rozet, 100 rdečih rozet in 20 rumenih.  

Sklep: Rozete bo DRIKS naročil skupaj z Jahalno šolo Islandskih konj Trnje in si s tem delil stroške dostave. 

Nakupili bodo 100 modrih, 100 rdečih in 20 rumenih rozet. 

 

Dne 15. 1. 2014 

Zapisala: Polona Šafarič - Tepeš;    

  

 


