Ljubljana, 18. 05. 2021

ZAPISNIK 5.REDNE SEJE IO DRIKS
Seja je bila dne 18.05.2021 od 18-20 ure v prostorih centra Prestranek.
Prisotni: Kaja Remic, Julija Dakskobler, Katarina Fatur, Miklič Željko in Šilc Milan
Dnevni red:
1. Članstvo in usmeritve pri sprejemanju novih članov
2. Predlogi članov DRIKS pri statutu po sklepu zadnje skupščine
3. Delovanje nadzornega odbora
4. Prireditve v 2021
-dan predstavitev štal
- novi termini za izpite jahača islandskega konja-1. in 2. Stopnja
- tekma v Prestranku
5.Razno

Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Ad1.
IO DRIKS ne bo obravnaval novih vlog izbrisanih članov(razlog izbrisa-neplačane
članarine), ki niso poravnali svojih zapadlih dolgov iz naslova pretekle članarine do
20.04.2021 tudi po prejemu opomina. Vse ostale kandidate, ki so oddali vlogo za

članstvo se povabi, da se v l. 2021 udeležijo ali pridejo kot obiskovalci ali pomagajo
pri prireditvah DRIKS in se na ta način seznanijo z delovanjem društva, prav tako
pa se predstavniki društva seznanijo s kandidati in nagibi za včlanitev. Katarina
pripravi in pošlje dopis kandidatom za članstvo.
Večina kandidatov za članstvo je kar po svoji volji, brez odobritve IO za njihovo
članstvo, samovoljno plačevala članarino. DRIKS je vse te samovoljno vplačane
članarine vrnil z odbitimi stroški plačilnega prometa, v bodoče pa se bo vsaka taka
samovoljno vplačana članarina vračala z odbitkom 5 EUR kot stroškov obdelave in
plačilnega prometa.
Ad 2.
IO je prejel nekaj predlogov za spremembo statuta - predvsem v ustni obliki. Člani
IO do 31. 5. še dopolnijo predloge za svoja področja delovanja ter nato predsednik
naredi čistopis predlaganih sprememb usklajenih s Zakonom o društvih.
Člani IO so podprli idejo, da se v statutu predvidi delovanje DRIKS kot strokovne
krovne organizacije pri izobraževanju, športu, reji in povezovanju doma in v tujini .
Ad.3.
Izpostavljena je bila vloga pravilnega nadzora finančnega poslovanja (nadzornega
odbora), kjer je potrebno pri spremembi statuta predvideti kvalificiranega
revizorja namesto sedanje rešitve nadzornega odbora za finančno poslovanje.
Sedanja rešitev delovanje nadzornega odbora oz. večinoma samostojno
predsednice nadzornega odbora ni niti več v okviru statuta (ni več 3 članov) prekoračitev pooblastil, niti ni strokovna (opaženo je bilo pomanjkljivo znanje
pregleda finančnih rezultatov -bilanc poslovanja) - citirano s strani predsednika
društva, ki ima za tako opredelitev potrebne kvalifikacije.

Ad 4.
Predvideni dogodki v 2021:
-05.6.2021-Dan za mlade jahače-program čim prej predstavi in objavi Prestranek
Možnost ponovitve v jeseni.

-12.6.2021- Dan predstavitve štal-Konjeniški center Šilc
Razpis je že na DRIKS strani. Prijave so do 5. 6. 2021 na: milan.silc@gmail.comdokončen program bo objavljen 6. 6. 2021 na DRIKS strani.
-21.8.2021-Državno prvenstvo Prestranek
Vsi člani IO po svojih povezavah v tujini poskušajo povabiti tudi tuje udeležence na
osnovi recipročnosti.
Prav tako pa se na vse člane DRIKS in ostale ljubitelje islandskih konj povabi k čim
večji udeležbi tako kot jahači , gledalci ali fizična pomoč na tem dogodku.
Prestranek pripravi razpis najkasneje do 15. 06. 2021.
DRIKS nudi strokovno pomoč pri razpisu, prav tako tudi poskrbi in nabavi pokale
za državne prvake v okviru finančnih zmožnosti.
-Junij, julij 2021: 2 x seminar z izpiti za jahač islandskega konja 1 in 2
Kaja, Katarina in Maruša pripravijo datume ,mesto prireditve ter cenike.
Do 25.05.2021 se objavi na DRIKS strani.

Ad 5.
Zaplet s WF za Julijo skuša Šilc čim hitreje urediti - čeprav je zadeva kar
komplicirana in lahko pride do porušenega delovanja vseh članov s pristopom do
WF.
Pregleda se možnost arhiviranja za DRIKS v oblaku(Miklič, Fatur, Šilc)

Šilc Milan l. r.
Predsednik DRIKS

