DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE DRIKS
naslov/adress: UL VF; Cesta v Mestni log 47, SLO - 1000 Ljubljana

Zapisnik Občnega zbora Društva rejcev islandskih konjev Slovenije (DRIKS)

Dopisno, 28. 2. 2022
Občni zbor se je pričel ob 19. uri.

Dnevni red:
1.Otvoritev občnega zbora
2. Prisotnost in sklepčnost
3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora: predsednik, zapisnikar in dva overitelja
4. Poročilo o poslovanju društva za leto 2021
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Poročilo častnega razsodišča
7. Potrditev poročil
8. Predstavitev načrta dela za 2022
9. Razno

2. Prisotnost in sklepčnost
Od skupno 12 članov DRIKS je bilo na OZ prisotnih osem (8) članov in ena (1) nečlanica društva,
kar je več kot polovica članov, zato OZ v okviru 19. člena statuta začne z delom.
3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora: predsednik, zapisnikar in dva overitelja
Predsednik: Milan Šilc, zapisnikarica: Katarina Fatur, overitelja: Maruša Tornič Milharčič in
Julija Dakskobler.

4. Poročilo o poslovanju društva za leto 2021
V začetku leta 2021 je bilo zaradi epidemije Covid – 19 delovanje društva onemogočeno
oziroma zelo omejeno. Po sprostitvi ukrepov je lahko društvo začelo normalno delovati. Izvedli
smo kar nekaj zanimivih dogodkov. Poročilo sta pripravila Milan Šilc in Katarina Fatur.
➢ IO
Sestal se je na štirih (4) dopisnih sejah in eni (1) redni seji. Vsi zapisniki sej so bili sprotno
objavljeni na našem biltenu na spletni strani DRIKS.
IO je uspešno izvedel OZ za l. 2020 navkljub zelo omejeni možnosti zbiranja ljudi v zaprtih
prostorih (10 članov) ter izredno negativni kampanji na Facebook-u in ostalih medijih
nekaterih članov ali preteklih članov.
➢ Članstvo
IO je prejel kar veliko vlog za včlanitev; glede na zelo nejasne razloge praktično vseh
kandidatov za takojšno včlanitev in iz vlog jasno popolno nepoznavanje delovanja društva,
nekateri so kar tako plačevali članarino za v naprej, brez kakšnih pojasnil ali vprašanj… je IO
vseh interesentom za včlanitev poslal vabilo na seznanitev z DRIKS-om na eni izmed DRIKS
prireditev, kjer bi imeli tako bodoči člani možnost spoznati delo DRIKS - a in predstavniki DRIKS
-a bi se seznanili s kandidati za članstvo.
Nihče od vabljenih se ni odzval temu vabilu, tako da IO ni obravnaval nobene vloge in ni sprejel
nobenega novega člana. Vse članarine ki so jih ti »namišljeni« člani plačali, je društvo vrnilo
nazaj.
So pa vsi člani prvič v vseh letih delovanja društva poravnali članarino v roku, kot je zahtevano
v statutu DRIKS.
Od zaostalih neplačanih članarin je samo ena črtana članica poravnala za nazaj, v svojem
članstvu pa imamo še vedno eno članico, ki je sicer poravnala članarino za tekoče leto, ostaja
pa še vedno neplačana članarina za eno leto za nazaj, ki jo kljub opominu ni poravnala.
➢ Izobraževanje
V letu 2021 smo imeli dva (2) termina za opravljanje izpita Jahač islandskega konja 1 in 2. Oba
izpita sta vodili inštruktorici islandskega jahanja Katarina Fatur in Maruša Tornič Milharčič, pri
drugem je pomagala tudi inštruktorica islandskega jahanja Kaja Remic. Oba izpita sta potekala
na posestvu društva Islandski konji Drskovče.
Prvi izpit je potekal 12. 06. 2021, udeležilo se ga je pet (5) oseb, ki so vse uspešno opravile
Jahač islandskega konja 1.
Drugi izpit je potekal 24. 07. 2021, udeležilo se ga je pet (5) oseb. Štiri (4) osebe so uspešno
opravile Jahač islandskega konja 2, ena (1) oseba pa je uspešno opravila Jahač islandskega
konja 1 in 2.

➢ Promocija
V okviru Islandci Šilc je bila izvedena Predstavitev štal z islandskimi konji (13. 06. 2021), kjer so
se predstavile 3 štale (Društvo islandski konji Drskovče, Grad Prestranek in Islandci Šilc). Vsi
programi so bili zelo zanimivi, za naše razmere se je predstavitve udeležilo veliko gledalcev, na
koncu pa smo se vsi skupaj tudi družili ob hrani in pijači.
➢ Šport
Organizirali smo Državno prvenstvo Slovenije, ki se ga je udeležilo lepo število tekmovalcev in
gledalcev.
➢ Bilten in spletna stran
DRIKS je vse zainteresirane redno obveščal o svojem delu, kakor tudi o zadevah širšega
značaja, ki so vplivali na delovanje članov DRIKS.

5. Poročilo nadzornega odbora
Ker nadzorni odbor ni zaseden s tremi (3) člani, je finančno poročilo pregledal izvršni odbor, ki
ni ugotovil nepravilnosti. Sledilo je soglasno sprejetje finančnega poročila.

6. Poročilo častnega razsodišča
Podane ni bilo nobene vloge, zato ni izdelanega poročila.

7. Potrditev poročil
Glasovanje: 7 za, 0 proti.
Potrdijo se vsa poročila.

8. Predstavitev načrta dela za 2022
Načrt delovanja za 2022 predvideva delovanje na naslednjih področjih.
➢ Izobraževanje
Nadaljevali bomo z organizacijo izpitov Jahač islandskega konja 1 in 2.
Dodali bomo tudi možnost opravljanja izpitov Jahač islandskega konja 1 in 2 na domu oz. v
drugih hlevih v Sloveniji. To bi potekalo tako, da bi se tečajnik in inštruktorice v naprej
dogovorili za datum in čas izpita, inštruktorice bi se pripeljale do tečajnika, ki bi tam opravljal
izpit.
Naredili bomo nadaljevalni tečaj Jahača islandskega konja, na temo tekmovalno jahanje
islandskega konja, ki ga lahko opravljajo osebe, ki so že opravile Jahač islandskega konja 2.

Organizirali bi radi izobraževanje za mlade in otroke o jahanju in treningu islandskega konja,
ki bi temeljilo na učenju tolta, prepoznavanju in reševanju težav, ki se pojavijo ob večhodnosti
islandskih konj.
➢ Promocija
Radi bi organizirali enodnevno terensko jahanje – nekakšno islandsko konjenico.
Ponovna organizacija Predstavitve islandskih štal oz. nekakšen Pokaži kaj znaš z islandskimi
konji.
➢ Športno področje
Ponovno bomo organizirali Državno prvenstvo.
Organizirali bomo kakšen trening tekmovalnega jahanja.
Radi bi organizirali še eno manjše tekmovanje oziroma tekmovanje za otroke in mladino.
Na tekmovanjih v tujini lahko tekmujejo samo konji in jahači, ki so registrirani v Sloveniji. Torej
vsak jahač mora imeti veljavno licenco in opravljen izpit Jahač islandskega konja.
➢ Prilagoditev delovanja društva
Društvo se mora prilagoditi na delovanje z zmanjšanim številom članov. Prilagoditi se moramo
na trenutne razmere v svetu in v Sloveniji ter se držati pravil, ki so potrebna za uspešno
delovanje društva.
DRIKS postaja bolj strokovna organizacija z znanjem, povezavami, inštruktorji in na tem je
potrebno graditi.
Razmišljati moramo, kako še vedno uspešno delovati kot društvo in kot posamezniki, tudi če
se zgodi ponovno zaprtje zaradi epidemije.
➢ Vse konstruktivne predloge za delo bo IO sproti obravnaval in po možnosti dopolnil
plan.
9. Razno
➢ Katarina Fatur predlaga, da se pri organizaciji manjšega tekmovanja doda dodatne
discipline, kot so to lani delali v Avstriji (dresurna naloga, ekipna tekma, dirka v galopu,
dirka v kasu..).
➢ Milan Šilc predlaga, da člani v roku enega tedna pošljejo na mail društva še dodatne
predloge o delovanju društva v letu 2022 in pa kaj bi član kot posameznik lahko naredil
za društvo.

Občni zbor se je zaključil ob 20.00.

